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TRH PRÁCE / JOB MARKET
pro profesionály a studenty / for studios and schools

Animarket is a job market of work opportunities and self-presentation of schools focusing on 
animation, VFX, game development and VR/AR from the CEE Region. The event helps to  nd 
students and graduates of creative industries schools job opportunities with a natural em-
phasis on animation and also to connect individual studios and motivate them to collaborate. 

4. 5. 2018 v Třeboni / 4th  May 2018 in Třeboň
ani lm.cz/cs/animarket/

Kde? V prostorách Měšťanské Besedy na Masarykově náměstí
Where? In the Měšťanská Beseda at Masaryk Square in Třeboň

Co to je? / What is it?
Animarket je burza pracovních příležitostí a sebeprezentace studií a škol se zaměřením na 
animaci, VFX, game development či VR/AR tvorbu v regionu střední a východní Evropy. Akcí 
napomáháme pracovnímu uplatnění studentů a absolventů škol v kreativním průmyslu s při-
rozeným důrazem na animaci a také propojujeme jednotlivá studia k možnostem spolupráce. 
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Kde? V prostorách Měšťanské Besedy na Masarykově náměstí
Where? In the Měšťanská Beseda at Masaryk Square in Třeboň

5.–6. 5. 2018 v Třeboni  /  5th–6th May 2018 in Třeboň

PODPORUJEME 
HERNÍ VÝVOJÁŘE

WE SUPPORT 
GAME DEVELOPERS

Indie Expo – možnost zahrát si počítačové hry / possibility for visitors to play computer games

Konferenční část – přednášky mezinárodní profesionálů, autorská hraní
Conference – talks with international professionals, original gaming

ani lm.cz/cs/gameday/

Co to je? / What is it?
Game Day – zavedený dvoudenní program pro nezávislé herní vývojáře, kteří před-
stavují návštěvníkům festivalu Ani lm své hry. / an established two-day programme 
for independent game developers who present their games to Ani lm visitors.
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Projekce filmů letošního ročníku Anifilmu uvedou jako již tradičně studentské znělky. Tentokrát 
je vytvořili posluchači oboru Vizuální efekty a klasická animace na Filmové akademii Miroslava 
Ondříčka v Písku.

Děkujeme autorům!

Traditionally, film screenings of this year‘s Anifilm will be introduced by student jingles. This time 
the shorts are made by students of the Special effects and classic animation studio at the Film 
Academy of Miroslav Ondricek in Pisek

Our thanks to the authors!

Jan Takáč
Vít Malčík
Lenka Tomášková
Filip Ajxner
Adam Špánek
Batbayar Nyambayar

Přístupnost filmů pro děti je označena u jednotlivých projekcí. Tam, kde označena není, jedná 
se o filmy primárně určené pro dospělé diváky a záleží na rozhodnutí rodičů nebo zákonných 
zástupců.

Films appropriate for children are marked at individual screenings. Where not indicated, the 
decision lies with the discretion of parents or guardians as the films are primarily intended for 
adult audiences.
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Milí přátelé animovaného filmu,

květen v Třeboni je neodmyslitelně spojen s Mezinárodním fes-
tivalem animovaných filmů Anifilm a přítomností tisíců jeho příz-
nivců. Jeho celosvětový rozměr je cosi úžasného, co každoročně 
vnímáme doslova na každém kroku, ale stále ještě nedokážeme 
plně docenit to, že se z Třeboně na týden stává centrum animace 
a i tím získává stále větší prestiž.

Tak jak je každoročně Anifilm zaměřen na prezentaci určité země, 
míří do Třeboně její zástupci, často nejvyšší v České republi-
ce. Zpravidla bývají festivalem i městem nadšeni a odměňují 
hostitelskou Třeboň svým přátelstvím. Přijíždí k nám mnoho lidí, 
kteří se o malé krásné Třeboni v srdci Evropy dozvěděli právě díky 
festivalu. Jsme rádi středem takové pozornosti, protože máme co 
ukázat a nabídnout i člověku z druhé strany zeměkoule.

Abychom dokázali, že nespíme na vavřínech, připravujeme 
s každým novým rokem něco nového. Ať už ve městě samém, 
nebo s akcentem na potřeby festivalu a jeho diváky.

Stále čekáme, jak dopadne žádost o dotaci na Dům animace na 
třeboňském náměstí, naděje ještě žije. Než budeme znát koneč-
ný verdikt a budeme moci začít s realizací projektu, který má za 
cíl srozumitelnou, zábavnou formou přiblížit dětem i dospě-
lým historii i současnost animovaného filmu jako jedinečného 
fenoménu, tvoříme nové příležitosti pro festival v jiných našich 
objektech. Na začátku září 2018 otevřeme zrekonstruovanou 
budovu bývalé radnice na náměstí, nové sídlo naší základní 
umělecké školy. Kromě zázemí pro všechny čtyři vyučované 
obory získá škola sál pro 80 osob, který bude moci využívat 
i Anifilm. Kino Světozor je čerstvě vybaveno novou digitální 
technologií. Ta „stará“ od nynějška slouží našim lázním a nejen 
jejich klientům. Společenský sál v Auroře se po letech opět stal 
i kinosálem a významně rozšiřuje kapacitu promítacích prostor.

Zhlédnout co nejvíce filmů z bohatého programu 17. ročníku, 
projít se jarním městem, navštívit některou z výjimečných 
kulturních či přírodních památek a ještě se dobře najíst a napít 
v třeboňských restauracích je velmi lákavá nabídka.

Prožijete u nás nezapomenutelné květnové dny!

Dear friends of animated film, 

May in Třeboň is inseparably linked to the Anifilm International 
Festival of Animated Films and the presence of thousands of its fans. 
The festival’s worldwide appeal is something incredible, something 
that we witness every year literally on every corner, but we’re still 
unable to fully appreciate the fact that for a week every year, Třeboň 
becomes a centre of animation and thus gains considerable prestige.

Every year, Anifilm presents a selected country, and its represen-
tatives, often the highest ranking in the Czech Republic, gather in 
Třeboň. They are usually enchanted both by the festival and our 
town and in return reward Třeboň with their friendship. Třeboň 
welcomes a lot of people who found out about our beautiful town 
in the heart of Europe thanks to the festival. As we have some-
thing to show and offer even to visitors from the other side of the 
globe, we enjoy having this kind of attention focused on us.

To prove that we don’t rest on our laurels, we prepare something 
new every year. Whether it is in the town itself or with regards to 
the festival and its visitors. 

We are still waiting for the results of our application for a grant for the 
House of Animation on the Třeboň square. Until we learn the final 
result, and are able to carry out the project – which aims to focus on 
the present and the past of the unique phenomenon of animation in 
an entertaining way for children and grown-ups alike – we are crea-
ting new opportunities for the festival in other town properties. At 
the beginning of September 2018, we plan to open the reconstruc-
ted building of the old town hall – the new seat of our elementary art 
school. Apart from premises for all four of the school’s study fields, it 
will have a hall for 80 people which can be used by Anifilm. The Svě-
tozor cinema is now equipped with new digital technology. The old 
equipment now serves our spa and (not only) its clients. After many 
years, the hall in the Aurora spa once again became a screening hall 
and can thus significantly increase the festival screening capacity.

It is therefore a very tempting offer to watch as many films as 
possible from the programme of the 17th Anifilm, walk through 
the town in blooming spring, visit some of the unique cultural 
and natural landmarks and enjoy good food and drink in the 
Třeboň restaurants.

Enjoy unforgettable May days in our town!

Terezie 
Jenisová

STAROSTKA MěSTA 
TřEbONě  
 
MAyOR OF TřEbOň
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Vážení příznivci animované tvorby,

velice mě těší, že vás mohu i letos přivítat v Třeboni na Meziná-
rodním festivalu filmů Anifilm 2018. Již devátý ročník přehlídky 
tohoto uměleckého směru je důkazem, že se v nádherném 
lázeňském městě, obklopeném rybníky, natrvalo zabydlela  
a vytvořila tak kulturně-společenskou tradici neodmyslitelně 
spojenou s naším regionem.

Kromě prezentace tradičních a osvědčených titulů hraje festival 
důležitou roli i v tom, že věnuje pozornost nastupující generaci 
domácích tvůrců, kteří mají možnost poměřit své umění v sou-
těži určené pro studentské snímky. A to na domácí i zahraniční 
scéně. Mezi další plusy Anifilmu bezesporu patří skutečnost, 
že se neomezuje pouze na jednu cílovou skupinu diváků, ale 
oslovuje je napříč všemi generacemi. Při pohledu na žebříčky 
návštěvnosti se pořadatelům tento tah očividně podařil a patří 
jim za to určitě velké poděkování.

Závěrem přeji divákům skvělé filmové zážitky a tvůrcům vděčné 
publikum. Všem společně pak příjemný pobyt v Třeboni, coby 
„rodišti“ Werichova vodníka Čochtana, i v celých jižních Čechách. 
Ty se letos nesou v duchu krajského projektu Jižní Čechy poho-
dové, takže si tu pohodu, v tomto případě v podání animova-
ných figurek, pojďme společně krásně užít.

Dear supporters of animation,

I am very pleased to once again welcome you in Třeboň at the 
2018 Anifilm International Festival of Animated Films. The ninth 
edition of this showcase of the art of animation is proof that the 
festival has found its home in this beautiful spa town surroun-
ded by ponds and thus created a cultural and social tradition 
inseparably linked with our region. 

Apart from presenting traditional and time-tested titles, the 
festival plays a very important role in that it pays attention to the 
upcoming generation of Czech filmmakers who have a chance to 
compete on the domestic and also the international scene in the 
competition of student films. And what’s more, Anifilm does not 
limit its focus to just one target group, it addresses all generati-
ons. When looking at the attendance numbers, we see that the 
organisers are very successful in this regard and a big thank you 
is in order.

Let me conclude by wishing the spectators enjoyable experien-
ces and the filmmakers an appreciative audience. I would like to 
wish all of you a pleasant stay in Třeboň – the birthplace of the 
famous water sprite Čochtan from Jan Werich’s fairy tales – and 
in South bohemia as a whole. This year, our region is taking 
part in a project called Relaxed South bohemia, so let’s all relax 
in the company of animated characters and have a good time 
together.

Ivana 
Stráská

HEJTMANKA 
JIHOČESKéHO KRAJE 
 
GOVERNOR OF THE SOUTH 
bOHEMIAN REGION
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Dear fans of animated film,

Anifilm International Film Festival is entering its 9th year of 
existence. When compared to other festivals, Anifilm may not 
yet have become a tradition which would unquestionably com-
mand respect, but this year is, however, a symbolic achievement 
of maturity. As we know from classic Czech fairy tales, every-
thing important happens in a distant land behind nine hills and 
nine rivers. Honza drinks a magic potion made out of nine herbs, 
overcomes a nine-headed dragon and everyone lives happily 
ever after. A nine opens a new door.

And through this door, Anifilm enters into the context of a 
prestigious competition with high-quality entries, which has 
international importance and regularly attracts filmmakers not 
only from Europe but also from Asia and America. In this compa-
ny, Czech animation is a respectable partner, this year mainly in 
the category of feature films for children, where it can actually 
build on its unique tradition. And one of those who helped to 
establish this tradition is this year’s Lifetime Achievement Award 
recipient Libuše Čihařová. Let me join the ranks of those who 
bow before her talent and work.

It is an honour that this year’s Anifilm, which regularly turns Tře-
boň into the capital of animation for a week, is once again held 
under my auspices. I wish all the filmmakers the best of luck and 
all the visitors many unforgettable memories and experiences 
from watching movies, enjoying the accompanying events and 
concerts and from staying in the magical town of Třeboň, a true 
pearl of South bohemia.

Vážení příznivci animovaného filmu,

mezinárodní festival Anifilm vstupuje do devátého ročníku. 
V porovnání s jinými filmovými přehlídkami to dosud není 
tradice, která by zakládala samozřejmý nárok na úctu k šedinám. 
Je to nicméně symbolické dosažení plnosti. Jak víme z pohádek, 
vše podstatné se stane až za devatero horami a devatero řekami. 
Honza se tam napije kouzelného odvaru z devatera bylin, pře-
může devítihlavou saň a všichni budou šťastně žít až do smrti. 
Devítka otvírá nové dveře.

Anifilm jimi vchází do kontextu skvěle obsazené soutěžní pře-
hlídky mezinárodního významu, která také letos přilákala tvůrce 
nejen z Evropy, ale i Asie a Ameriky. Česká animovaná produkce 
je v této konkurenci důstojným partnerem, letos především 
v kategorii celovečerních filmů pro děti, kde má ostatně zcela 
mimořádnou tradici. Jednou z těch, kdo ji spoluutvářeli, je také 
letošní laureátka Ceny za celoživotní přínos animovanému filmu 
paní Libuše Čihařová; také já se přidávám k těm, kteří se sklánějí 
před jejím nadáním a prací.

Je mi ctí, že i letošní ročník Anifilmu, který každoročně činí z Tře-
boně na týden hlavní město animačního umění, probíhá pod 
mou záštitou. Přeji všem tvůrcům soutěžních snímků mnoho 
úspěchů a divákům hodně krásných zážitků: ze zhlédnutých 
filmů, z doprovodných akcí a koncertů i z kouzelné Třeboně, 
skutečné jihočeské perly.

Ilja Šmíd

MINISTR KULTURy 
 
MINISTER OF CULTURE 
OF THE CZECH REPUbLIC
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Welcome to Anifilm! We are very pleased that you decided to 
spend time in the company of stories from the animated world 
in the beautiful town of Třeboň. 

This year, Anifilm will take you to several new places. The Festival 
Centre has moved to Krčínova 51, a corner house next to the hou-
se of Jakub Krčín not far from the chateau. In the chateau itself, 
you will have a chance to admire its old attics “revived” by video 
installations. The Festival Tent will be located in the chateau 
gardens and the Aurora Spa cinema has become a full screening 
hall with screenings taking place during the whole day.

Anifilm welcomes the increase in its capacity as this year’s pro-
gramme focuses on two phenomena – 3D computer animation 
and television series. Even the festival jingle is for the first time 
entirely 3D animated. Its author Stanislav Sekela also draws 
attention to another widespread phenomenon of today – virtual 
reality. you can try it in our new Game and VR Zone in beseda at 
the Třeboň square. beseda will also host a new job market called 
Animarket and traditional weekend Game Days offering the best 
of the contemporary Czech and international game scene.

Anifilm will also commemorate the 100th anniversary of the 
foundation of independent Czechoslovakia with a block of 
animated films taking the viewers through the last 100 years of 
Czech history. Some of them reflect their time much better than 
dozens of pages from history books. The second commemo-
ration will be dedicated to the work of eleven forgotten Czech 
female directors. We would like to draw attention to them also 
by means of awarding our Lifetime Achievement Award to one 
of them – Libuše Čihařová. We will then return to the present 
with an exhibition focusing on computer games along with an 
exciting professional programme full of interesting lectures 
and meetings including a new pitching of European animated 
feature films.

you have six festival days to make up your own story. Our new 
festival app with an online ticketing system will help you decide 
what to see and easily book tickets.

Good luck to animation, its authors and viewers.

Anifilm Team 

Vítejte na Anifilmu! Jsme rádi, že jste se rozhodli s námi strávit 
čas ve společnosti příběhů animovaného světa a v kulisách 
nádherné Třeboně.

Anifilm vám letos ukáže několik nových míst. Festivalové cen-
trum se přesunulo do rohového domu v Krčínově ulici číslo 51 
vedle Krčínova domu nedaleko zámku. V samotném zámku pak 
budete moci obdivovat staré půdy „oživené“ videoinstalacemi. 
Festivalový stan bude nově stát v zámeckém parku a z lázeňské-
ho kina Aurora se stal plnohodnotný projekční sál s celodenními 
projekcemi.

Rozšíření kapacity Anifilm velmi uvítal, protože letošní obsáhlý 
program je zaměřen na dva fenomény – 3D počítačovou animaci 
a televizní seriály. Dokonce i festivalová znělka je poprvé prove-
dena čistě 3D animací. Jejím autorem je Stanislav Sekela, který 
zároveň ukázal na další vzrůstající fenomén dneška, virtuální 
realitu. Do ní se vnoříte v Game zóně a VR zóně v besedě na 
třeboňském náměstí. Zde proběhne i nový trh práce s názvem 
Animarket a již tradiční víkendové Game Days, které nabídnou to 
nejlepší ze současné české a světové herní scény. 

Anifilm také připomene 100 let od vzniku samostatného Čes-
koslovenska pásmem animovaných filmů, díky kterým divák 
prochází stoletou historií. Některé reflektují svou dobu lépe než 
desítky stran učebnic dějepisu. Druhá vzpomínka bude věnová-
na tvorbě jedenácti českých pozapomenutých autorek, na které 
chceme upozornit i udělením ceny za celoživotní dílo Libuši 
Čihařové. Do současnosti nás naopak přenese výstava  
k počítačovým hrám a také bohatý profesionální program plný 
zajímavých přednášek a setkání včetně nového pitchingu evrop-
ských celovečerních animovaných filmů. 

Nyní máte šest festivalových dní na vytvoření vlastního příběhu. 
K rozhodování na co zajít do kina i pro pohodlnější rezervaci 
vstupenek poslouží nová festivalová aplikace s ticketingovým 
online systémem.

Animaci a jejím tvůrcům a divákům zdar.

Tým Anifilmu
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Město Třeboň | City of Třeboň

Vítkův luh, Witknow, nebo Wittingau – to je název osady, 
která dala ve 12. století základ dnešní Třeboni. Město podle 
některých pramenů získalo název od činnosti původních 
obyvatel – ti nejdřív museli své místo pro život, zdejší půdu 
a prostředí řádně upravit, tedy vytříbit. Proto Třeboň.

Původní osada vznikla z popudu zakladatele vítkovického 
rodu Vítka z Prčic. Do majetku Rožmberků se dostala po roce 
1366. Ti o město velmi dobře pečovali, opravdový rozkvět 
nastal v 15. století. S tím souvisí rovněž rybníkářství  
a pivovarnictví. Slavný rod tady také dožil. Poslední člen,  
Petr Vok, zemřel v roce 1611. Po jeho smrti se postupně 
dostala Třeboň do majetku Švamberků, Habsburků 
a nakonec Schwarzenbergů, kterým patřila dvě a půl století. 
Rožmberská růže zůstala snad nejvýraznějším atributem 
města a byla též inspirací pro současné logo Třeboně.

Třeboňsko bylo roku 1977 vyhlášeno biosférickou rezervací,  
od roku 1979 je chráněnou krajinnou oblastí. Třeboňská 
rybniční soustava též usiluje o zapsání na listinu UNESCO. 
Samostatným pojmem je Třeboňský kapr. Od roku 2007 má 
chráněné označení, které platí ve všech zemích Evropské unie. 

Postupné utváření zdejšího panství všemi jeho majiteli dalo 
dnešní podobu především historickému centru. Od roku 
1976 je Třeboň městskou památkovou rezervací. Třeboň je 
městem lázeňským. Lázeňská tradice Třeboně sahá až do 
středověku, kdy byly ve městě lázně očistné s felčarem  
a lazebníkem v jedné osobě. 

Ta novodobá tradice trvá už více jak 130 let. Je spojena 
s učitelem a hybatelem zdejšího společenského života, 
Václavem Huckem. Právě on začal ve svých lázních u Zlaté 
stoky, otevřených v roce 1883, používat účinný léčebný 
zdroj – slatinu.

Třeboň – to je historie v přítomnosti. Třeboň – to je kultura, 
zábava, sport. Celé Třeboňsko je protkáno sítí cyklistických 
tras, z nichž si vyberou i nadšenci polykající cyklokilometry. 
Kolo je možné v létě kombinovat také s koupáním 
v rybnících. Rybí gastronomii má v nabídce téměř každá 
zdejší restaurace. Jenom v Třeboni je na 70 kaváren, bister, 
hospůdek, restaurací atd.

Sečteme-li krajinu s jejími možnostmi pro hospodaření  
i trávení volného času, lázeňství, příjemné kulturní prostředí, 
bezpečnost a celkovou pohodu, můžeme říct, že Třeboň – jež 
patří do celosvětové rodiny Zdravých měst – a celá zdejší 
oblast jsou regionem zdraví, který stojí za to si užít.

Vítkův luh, Witknow and Wittingau – names of the settle-
ment that laid the foundations of Třeboň in the 12th century. 
According to some sources, the town is named after the ori-
ginal settlers who had to cultivate the soil and the surroun-
dings. One of the Czech words for this activity is “tříbit” and 
therefore Třeboň. 

The original settlement was established by the founder of the 
Vítkovci clan, Vitico of Prčice. In 1366, the town was acquired by 
the House of Rosenberg under whose rule it flourished. The gol-
den age of Třeboň came in the 15th century together with the 
upswing of fish pond farming and beer brewing. but the famous 
House of Rosenberg died out in 1611 with its last member, Petr 
Vok. Třeboň came under the rule of the House of Schwamberg, 
later the Habsburgs and eventually the Schwarzenbergs. but the 
Rosenberg rose remained probably the most distinct feature of 
the town and also served as an inspiration for Třeboň’s current 
coat of arms.

The Třeboň Region was declared a biosphere reserve in 1977 
and it has been a protected landscape area since 1979. The 
Třeboň fish pond network is also trying to be enlisted in the 
UNESCO world heritage list. Apart from that, the name of the 
Třeboň Carp has since 2007 been a protected geographical 
indication in all the EU countries.

The shaping of Třeboň by its rulers has left its marks, in  
particular on the face of the old town, and in 1976 Třeboň was 
declared a landmark preservation area. Třeboň is a spa town 
with a long tradition dating back to the Middle Ages when a 
bonesetter, feldsher and a barber in one person ran Třeboň’s 
cleansing spa. The modern spa tradition spans over 130 years 
and is connected with the person of Václav Huck, a teacher 
and a cultural personality. It was his spa – the Golden Canal 
opened in 1883 – which first started to use an effective 
treatment method – peat therapy. 

Třeboň is the past in the present. Třeboň means culture, 
entertainment and sport. There is a network of cycling paths 
in the area that will satisfy cycling enthusiasts of all levels and 
capabilities. you can also get off your bike and have a swim as 
there are many ponds with beaches, camps and guest houses 
built around them, and almost every restaurant in the area 
offers fish specialities. There are around 70 cafés, bistros, inns 
and restaurants in Třeboň alone. 

Třeboň is a member of the international Healthy Cities 
Network and together with its surroundings, lots of leisure 
activities, spas, culture and a relaxing atmosphere, the town 
and the whole region is a healthy place worth visiting.
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Tomáš Rychecký ředitel festivalu, člen programové rady | festival director, member of the programme council

Pavel Horáček programový ředitel, člen programové rady | programme director, member of the programme council
Kateřina Zajícová výkonná ředitelka | executive director
Ivo Kössler vedoucí produkce | production director
Alžběta Gabrielová  vedoucí guest servisu | head of guest service

Gabriela Zajícová PR & press service
Malvína Balvínová dramaturgyně, členka programové rady, festivalový deník | programmer, member of the programme board, Festival Daily
Petr Slavík programový poradce, člen programové rady | programme advisor, member of the programme board
Radek Hosenseidel programový koordinátor | programme co-ordinator
Vojtěch Spěvák shipping, technické zajištění filmů | shipping, film technical service
Miroslava Janičatová koordinátorka industry programu, Game Day, Animarket, Mezinárodní soutěž počítačových her, festivalový deník | co-ordinator of 
 the industry programme, Game Day, Animarket, International competition of computer games, Festival Daily

Kateřina Smigmator partnership a sponzoring
Monika Kapráliková protokol | protocol

Kryštof Zelenka produkce | production
Tereza Rybová produkce – promítací sály, koordinátorka brigádníků | production of cinema halls, co-ordinator of volunteers
Anna Kopačková guest service
Natálie Jacková guest service

Ilja Macháčková ekonomka | financial manager

Tomáš Hanzák koordinátor dopravy | transport co-ordinator
Jakub Jíra produkce hudebního programu | music programme 
Kristina Dufková členka programové rady | member of the programme board
Jakub Dvorský kurátor sekce počítačových her | curator of the computer games programme

Aylish Wood spolukurátorka programu Rozměry 3D animace | co-curator of Dimensions of 3D Animation programme
Eliška Děcká dramaturgie programu Opomenuté autorky české animace, úvody, setkání s tvůrci | dramaturgy of Forgotten Czech Female  
 Directors programme, introductions, meetings with filmmakers
Jiří Flígl dramaturg sekce TV panorama / dramaturgy of TV Panorama programme
Karel Fical kina Aurora a Světozor | Aurora and Světozor cinema

Záštitu festivalu poskytli / The festival is held under the auspices of

PhDr. Ilja Šmíd | MINISTR KULTURy | MINISTRy OF CULTURE

Mgr. Ivana Stráská | HEJTMANKA JIHOČESKéHO KRAJE | GOVERNOR OF SOUTH bOHEMIAM

Mgr. Terezie Jenisová | STAROSTKA MěSTA TřEbONě | MAyOR OF TřEbOň

Poděkování / Acknowledgements
Josef Pindroch, Zdeněk Mráz, Petr Šuleř, Milan Kramárik, Kateřina besserová, Milan Rychecký, Michal Podhradský, Wonjoo Jung – 
KIAFA, Daniela Staníková, Petr Vítek, David Kubec, Martin búřil, Vassilis Kroustallis, Jiří Škopek, Jiří Škopek ml., Vít Pávek , Jan Záruba, 
Karel Vávře, Andrea Stasková, Lucie Kukačková, Vladimír Školka, Alex Csorgo, Petra Štovíková, Zuzana bukovinská, Karolína Davidová, 
Petra Melicharová, Jakub Korecký, Lukáš Kunce, bedřiška Picková, Jan Netrval, Michal Hanetšlegr, Jakub Teplý, Klára Pravdová, Věra 
Dvořáková , Jitka Havlíčková, Martin Štefánek, Lubor Kopecký, Pavel Dobrovský, Michal berlinger, Robin Pultera, Štěpán Kleník, Michal 
Maťko, Martin Kotek, Jihočeská univerzita v Českých budějovicích
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Diana Cam Van Nguyen guide porot, úvody | jury guide, introductions
Matěj Forejt guide porot, úvody | jury guide, introductions
Kamila Dohnalová guide porot, úvody | jury guide, introductions

Tereza Benhartová překlady a tlumočení | translations and interpreting 
a kolektiv

Stanislav Sekela autor vizuální koncepce, scénář, režie a animace festivalové znělky |  
 author of the festival visual design, festival spot author, directing and animation
Martin Klusák zvuk a hudba k festivalové znělce, rádiový spot | sound and music of the festival jingle, radio spot

Michal Kandr web
David Pucherna grafik, grafická úprava a sazba katalogu, DTP | graphic, catalogue design and typesetting, DTP
Michaela Škodová editorka katalogu | catalogue editor-in-chief

René Volfík fotograf | photographer
Eva Kořínková fotografka | photographer

Vladimír Polívka moderátor slavnostního zahájení a zakončení festival, autor radiového spotu | presenter of gala evenings, author of the radio spot
Pavol Seriš moderátor a režisér slavnostního zahájení a zakončení festivalu | moderator and director of gala evenings

Zdeněk Durdil výzdoba města | town decorations

Zbyněk Krulich   autoři festivalových cen | festival awards design 
a Kristýna Malovaná 

Janek Růžička Festivalové vteřiny | Festival Seconds
Tomáš Sovinský
Adam Sedlák
Jakub Jurásek

Matěj Forejt Hladiny – video instalace | video installation 
Vojtěch Kočí  
Julie Lupačová  
Martina Chlebounová  
Dávid Lipkovič

Miroslav Růžička kurátor výstavy Herní světy: další level české animace | curator of the Game Worlds: Another Level of Czech Animation
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VÝBĚROVÁ KOMISE / SELECTION COMMITTEE

PRO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ / FOR INTERNATIONAL COMPETITION

KATEGORIE KRÁTKÝ, STUDENTSKÝ, CELOVEČERNÍ FILM A ČESKÝ OBZOR /  
CATEGORIES SHORT, STUDENT AND FEATURE FILM AND CZECH HORIZON

Malvína balvínová, Kristina Dufková, Pavel Horáček, Tomáš Rychecký, Petr Slavík

PRO KATEGORIE ABSTRAKTNÍ A NENARATIVNÍ ANIMACE A VIDEOKLIPy / 
FOR THE CATEGORIES ABSTRACT AND NON-NARRATIVE ANIMATION 
AND MUSIC VIDEOS

Malvína balvínová, Pavel Horáček, Jan Šrámek 

PRO KATEGORIE NEZÁVISLÝCH POČÍTAČOVÝCH HER /  
FOR INDEPENDENT COMPUTER GAMES CATEGORIES

Jakub Dvorský, Miroslava Janičatová

CENy / AWARDS 

Cena za celoživotní přínos animovanému filmu 
The Lifetime Achievement Award for Animation

Cena pro nejlepší celovečerní film pro dospělého diváka spojená  
s finanční odměnou ve výši 1000 EUR 
The Award for the best Feature Film for Adults comes with a financial prize of 1,000 EUR
 
Cena pro nejlepší celovečerní film pro děti spojená s finanční odměnou ve výši 1000 EUR 
The Award for the best Feature Film for Children comes with a financial prize of 1,000 EUR 

Cena pro nejlepší krátký film spojená s finanční odměnou ve výši 1000 EUR 
The Award for the best Short Film comes with a financial prize of 1,000 EUR 

Cena pro nejlepší studentský film spojená s finanční odměnou ve výši 1000 EUR 
The Award for the best Student Film comes with a financial prize of 1,000 EUR
 
Cena pro nejlepší videoklip spojená s finanční odměnou ve výši 500 EUR 
The Award for the best Music Video comes with a financial prize of 500 EUR
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Cena pro nejlepší abstraktní a nenarativní animaci spojená s finanční odměnou ve výši 500 EUR 
TheAward for the best Abstract and Non-Narrative Animation comes  
with a financial prize of 500 EUR

Cena za nejlepší výtvarný počin v nezávislé hře
The Award for the best Artwork in an Independent Game

Cena za nejlepší nezávislou hru pro děti
The Award for best Independent Game for Children 

SOUTĚŽ ČESKÝ OBZOR / CZECH HORIZON COMPETITION

Cena za nejlepší český krátký film
The Award for the best Czech Short Film

Cena za nejlepší český studentský film
The Award for the best Czech Student Film
 
Cena za nejlepší český televizní / on-line film a seriál
The Award for the best Czech TV/on-line Film and Series
 
Cena za nejlepší české zakázkové dílo
The Award for the best Czech Commissioned Work

Cena za nejlepší český videoklip
The Award for the best Czech Music Video



Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro dospělé 
International Competition of Feature Films for Grown-ups

Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro děti 
International Competition of Feature Films for Children

Mezinárodní soutěž krátkých filmů  
International Competition of Short Films A B C D E

Mezinárodní soutěž studentských filmů  
International Competition of Student Films A B C

Mezinárodní soutěž abstraktních a nenarativních animací  
International Competition of Abstract and Non-Narrative  
Animation A B

Mezinárodní soutěž videoklipů 
International Competition of Music Videos

Mezinárodní soutěž výtvarného počinu v nezávislé počítačové hře  
International Artwork Competition of Independent Games

Mezinárodní soutěž nezávislých počítačových her pro děti 
International Competition of Independent Game for Children

Soutěž Český obzor
Czech Horizon Competition
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Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro dospělé 
International Competition of Feature Films for Grown-ups
Kočičí Popelka | Gatta Cenerentola | Cinderella the Cat

S láskou Vincent | Loving Vincent

Skončím prostě na ulici | 반도에 살어리랏다 | I‘ll Just Live in bando

Teheránská tabu | Tehran Taboo

Vyloučeni z nebe | Release from Heaven

Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro děti 
International Competition of Feature Films for Children
Gordon a Paddy | Gordon och Paddy | Gordon and Paddy

Lajka | Laika

Velký zlý lišák a jiné povídky | Le grand méchant renard et autres contes |  
big bad Fox and Other Tales

Zombilénium | Zombillenium

Živitel | The breadwinner
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Zkušená výtvarnice a designérka, známá především jako malířka, návrhářka  
a vedoucí výtvarného týmu studia Pixar Animation, kde se podílela na tvorbě 
pozadí a textur pro celovečerní filmy Hledá se Nemo (2003) nebo Wall-E (2008)  
a také na řadě oceňovaných krátkých filmů. 
Přípravu na úspěšnou kariéru zahájila studiem scénografie na Státní univerzitě 
v San Franciscu a srovnávacího studia světové literatury, potom se věnovala 
scénografii, nástěnné a dekorativní malbě. Navrhovala a vytvářela atrakce, 
scény a mozaiky v zábavních parcích Walta Disneyho, na lodích Disneyho flotily 
a Disney Worldu. Po této praxi se dostala k animaci ve filmu, kde se podílela 
na přípravě pozadí, postav i filmových scén od Toy Story (1995) až po Auta 2 
(2011). V současné době je prý tak napůl v důchodu, příležitostně dělá scénické 
projekty a většinu času tráví malováním pro radost, výukou umění a cestováním. 

Robin Cooper has worked as an Artist and Designer for many years. Most notably 
as an Art Director and Painter at Pixar Animation studios. She helped to design 
textures for Finding Nemo and Wall-E as well as several renowned short films. 
She graduated from San Francisco State University with a b.A. in Set Design for 
Theatre and in World Comparative Literature. She worked for many years doing 
Set Design, Scenic, Mural and Faux painting. before this she painted textures and 
characters and sets from Toy Story through Cars 2. She has also worked on ride 
design with Walt Disney Theme Parks, as well as mural and mosaic design with 
Disney Cruise Lines and Disney World. She is currently semi-retired, doing the 
occasional scenic projects and spends most of her time painting for pleasure, 
riding, teaching art and travelling.

Režisér a animátor Elie Chapuis pochází ze švýcarského Lausanne, filmovému 
řemeslu se ale učil ve Francii na prestižní škole EMCA (école des Métiers du 
Cinéma d‘animation, Angoulême). Jako animator, zaměřený na práci s loutkou, 
se zapojil do řady úspěšných mezinárodních projektů. Pracoval mimo jiné na 
filmech Wese Andersona Fantastický pan Lišák (2009) a na novince Psí ostrov. 
Podílel se i na filmech Clauda barrase, a to jak na krátkometrážních, tak i na 
úspěšném celovečerním snímku Můj život Cuketky (2016). Podepsán je ale 
i pod filmy Max & Co. (2007, r. bratři Guillaumové) nebo O apóstolo (2012, r. 
Fernando Cortizo). Jako režisér debutoval krátkým loutkovým filmem Podvodník 
(L’Imposteur, 2013) a jako hlavní animátor se podílel na televizním speciálu 
Nicolase Liguoriho Le vent dans les roseaux (2017). 

Director and animator Elie Chapuis comes from the Swiss city of Lausanne, but he 
studied animation in France at the prestigious EMCA (école des Métiers du Cinéma 
d‘animation, Angoulême). As an animator, focusing on puppet animation, he took 
part in a number of successful international projects. Among other films, he worked 
on Wes Anderson’s The Fantastic Mr. Fox (2009) and his most recent film Isle of Dogs. 
He also collaborated with Claude barras on his short films and his successful feature 
film My Life as a Zucchini (2016). He also worked on the films Max & Co. (2007, dir. 
the Guillaume brothers) and O apóstolo (2012, dir. Fernando Cortizo). Elie’s directorial 
debut was the short puppet film Impostor (2013) and he was the main animator of 
Nicolas Liguori’s television special The Wind in the Reeds (2017).

Robin Cooper 
USA

Elie Chapuis 
CH
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ben Adler studoval filmařinu v New yorku, Praze a Paříži. Od roku 2012 pracuje 
na animovaných i hraných projektech režiséra Wese Andersona včetně 
Grandhotelu Budapešť (2014) a nedávného Psího ostrova (2018).

Jeho poslední dva krátké filmy se objevují jak na festivalech, tak ve francouzské 
televizi. V roce 2014 dokončil krátký film Pakt, který zkoumá poslední okamžiky 
života mladé dívky, vysílané online lhostejným divákům. Coach (2014), režisérův 
zatím poslední krátký snímek, byl promítán na řadě festivalů v letech 2015-16  
a získal mezinárodní cenu poroty v sekci Generace filmového festivalu v berlíně 
a cenu poroty na Evropském festivalu krátkých filmů v brestu. 

ben Adler studied filmmaking in New york, Prague and Paris. Since 2012, ben has 
worked on the projects of director Wes Anderson, including The Grand Budapest 
Hotel (2014) and 2018’s Isle of Dogs. 

ben’s past two short films have both been shown at festivals and on French 
television. Pact, in 2014, explored the last moments of a young girl’s life, 
broadcast online, to uncaring viewers. Coach, ben’s most recent short, travelled 
the festival circuit in 2015-16, and was awarded the International Jury Prize at the 
berlin Film Festival Generation Section as well as the Jury Prize at brest European 
Short Film Festival. 

ben Adler 
FR
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Alessandro 
Rak

Dario 
Sansone

Ivan 
Cappiello

Marino 
Guarnieri

Režie / Director Alessandro Rak, Dario Sansone, Marino Guarnieri, Ivan Cappiello Scénář / Screenplay Alessandro 
Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone, Marianna Garofalo, Italo Scialdone Výtvarník / Designer 
Annarita Calligaris, Antonia Emanuela Angrisani, Barbara Ciardo Technika / Technique 3D počítačem / 3D computer 
Hudba / Music Antonio Fresa, Luigi Scialdone Výroba / Produced by Mad Entertainment, Rai Cinema  
Producent / Producer Maria Carolina Terzi, Luciano Stella

Neapol, nepříliš vzdálená budoucnost. V zátoce města proslulého kulturním 
dědictvím i hordami odpadu a sociálními problémy kotví parník Megaride 
vizionáře Vittoria basileho. Ten by z města pod Vesuvem rád vytvořil vzkvé-
tající centrum vědy a pokroku. Zaslepen filantropickými představami však 
opomene úklady, které ho stojí pohádkové jmění i život. Jeho jediná dcera 
Mia tak zůstává napospas maceše Angelice, jejímu proradnému milenci 
Salvatorovi a šesti nevlastním sourozencům. Sláva honosného parníku 
upadá, jeho chodbami se prohánějí strašidelné hologramy, na Neapol se bez 
ustání snáší sopečný popel. Mia dospěla a zdá se, že její jedinou nadějí na 
nový život je policista Primo Gemito, bývalý basileho věrný spolupracovník, 
odhodlaný nenechat město v rukách drogového krále Salvatora. Pohádka o 
Popelce vyšla knižně právě v Neapoli již v 17. století a tato její temná filmová 
podoba mnoho známých postav nápaditě a s vědomým cynismem rozvíjí. 
Nevybíravé jsou též odkazy na nedávný politický vývoj Itálie a jeho čelní 
představitele. Díky kombinaci 2D a 3D animace připomínající videoherní 
estetiku, hudebním číslům a až videoklipovým sekvencím je Kočičí Popelka 
strhující podívanou na dobrou noc – pro dospělé.

Naples in the not-so-distant future – in the bay of the city that is famous for 
its cultural heritage as well as heaps of garbage and social problems, the 
ship Megaride owned by a visionary named Vittorio basile is anchored. He 
would like to transform the city beneath Mt. Vesuvius into a thriving centre 
of science and progress. blinded by his philanthropy, he is ignorant to plots 
which take away his fortune and eventually his life. His only daughter Mia 
remains at the mercy of her stepmother Angelica, her treacherous lover 
Salvatore, and six step-siblings. The glory of the opulent ship slowly fades, 
its halls are haunted by scary holograms and Naples is gradually covered in 
volcanic ash. Mia grows up and it seems that the only hope for a new life lies 
with policeman Primo Gemito, basile’s former loyal collaborator, intent on 
not to leaving the city in the hands of the drug lord Salvatore. The original 
Cinderella story was published in Naples in the 17th century and this dark 
adaptation imaginatively develops the famous characters with deliberate 
cynicism. Also the references to Italy’s contemporary political culture and 
its representatives are not very discreet. Thanks to a combination of 2D and 
3D animation reminiscent of videogame aesthetics, musical numbers and 
sequences similar to music videos, Cinderella the Cat promises a captivating 
spectacle for a good night – for grown-ups.

Kočičí Popelka
Gatta Cenerentola | Cinderella the Cat | 86 min | Itálie / Italy | 2017



25International Competition / Feature Films for Grown-ups 

Režie / Director Dorota Kobiela, Hugh Welchman Scénář / Screenplay Dorota Kobiela, Hugh Welchman Výtvarník 
/ Designer Piotr Dominiak Technika / Technique 2D počítačem, animace olejomaleb / 2D computer, oil-painting 
animation Hudba / Music Clint Mansell Výroba / Produced by BreakThru Productions, Trademark Films Producent 
/ Producer Ivan Mactaggart, Sean M. Bobbitt, Hugh Welchman

Celovečerní snímek o Vincentu van Goghovi, který kombinuje animaci 
malířových nezaměnitelných olejomaleb s rotoskopií, očekávala s napětím 
animační obec již delší čas. Když pak v loňském roce vstoupil do kin, mini-
málně naplnil, ale často i překonal očekávání. Nejedná se o biografii, jak by se 
mohlo na první pohled zdát, ale o drama s kriminální zápletkou, které využí-
vá některých biografických prvků z umělcova problematického a předčasně 
ukončeného života. Záhadná osobnost, která v životě trpěla bídou a psychic-
kými propady, inspirovala tvůrce k vizuálně originálnímu filmu, pro nějž 125 
umělců z celého světa vytvořilo 66 960 originálních olejomaleb, a to podle 
94 původních van Goghových děl. I za příběhem se však skrývá spousta 
práce: scénář vznikl na základě osmi stovek dopisů, které van Gogh adresoval 
většinou svému bratrovi. Klíčovým okamžikem celého příběhu je jeden den 
v červenci roku 1890, kdy se malíř, propadající se čím dál hlouběji do depresí, 
postřelí do hrudníku. O dva dny později na následky zranění umírá, přičemž 
okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela objasněny. Snímek nominovaný na 
Oscara již stihl získat ocenění pro nejlepší evropský film roku 2017.

This feature film about Vincent van Gogh, which combines the animation of 
the painter’s unique oil paintings with rotoscopy, has been eagerly anticipa-
ted by the entire animation world. When Loving Vincent entered the cinemas 
last year, it not only fulfilled, but often also exceeded expectations. It is not 
a biography, as it may seem at the first glance, but rather a criminal drama 
which uses some biographical features from the artist’s problematic and 
prematurely ended life. Van Gogh, a mysterious personality, who during his 
life suffered from poverty and mental breakdowns, has inspired the authors 
to make a visually distinct film for which 125 artists from all over the world 
made 66,960 original oil paintings inspired by 94 van Gogh paintings. Also 
the story took a lot of effort to create – the script is based on eight hundred 
letters written by van Gogh and addressed mostly to his brother. The key mo-
ment of the whole story is a day in July 1890 when the painter, falling deeper 
and deeper into depression, shot himself in the chest. Two days later he died 
from his injury, but the circumstances of his death were never clarified. The 
film was nominated for an Academy Award and won the prize for the best 
European Animated Feature Film at the European Film Awards in 2017.

Hugh  
Welchman

Dorota  
Kobiela

S láskou Vincent
Loving Vincent | 95 min | Velká Británie, Polsko / United Kingdom, Poland | 2017
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Režie / Director Yongsun Lee Scénář / Screenplay Yongsun Lee Výtvarník / Designer Yongsun Lee  
Technika / Technique 2D počítačem, malba na papír / 2D computer, painting on paper Hudba / Music Joon Seok Ji 
Výroba / Produced by Yongsun Lee Producent / Producer Yongsun Lee

JunKoo Oh je nezaměstnaný herec ve středních letech toužící po uplatně-
ní. Má manželku, dvě děti a jako externista vyučuje herectví na univerzitě. 
Rodinné výdaje jsou velké, navíc kromě vysokého dceřina školného se žena 
touží přestěhovat do lepší čtvrti. Když se JunKoo Oh dozví, že by měl být 
přijat jako regulérní zaměstnanec fakulty, je to skvělá zpráva. K tomu vzápětí 
přichází lukrativní herecká nabídka, obojí ale skloubit nepůjde. Od té chvíle 
se rozjíždí sled absurdních zádrhelů a situací, při nichž hlavní hrdina bojuje se 
svou nerozhodností i morálními otázkami. Náhodou se totiž dozvídá, že po-
starší profesor, který je zodpovědný za jeho přijetí na fakultu, zneužívá jednu 
ze studentek. Kdyby se to provalilo, profesor by byl vyhozen a JunKoo Ohovo 
nové zaměstnání by bylo ztraceno. Získá konečně práci, nebo to dopadne 
celé ještě úplně jinak? Nízkorozpočtový korejský film spíše než na bravurní 
animaci a vizuální ztvárnění sází na scénář plný suchého humoru. Formálně 
pracuje s minimalistickými náznaky, mlčenlivými pohledy hrdinů apod. 
Směšně absurdní atmosféru pak snímek dotváří přehnanou mimikou postav.

JunKoo Oh is an unemployed middle-aged actor waiting for his big break. 
He’s got a wife, two children and is an external acting teacher at a university. 
The family expenses are high as well as his daughter’s tuition fees, and his 
wife wants to move to a better neighbourhood. When JunKoo Oh finds out 
that he is to become a full-time employee of the university, he sees it as great 
news. He also gets a lucrative acting offer, but he can’t accept both. From 
this moment on, we witness a string of absurd hiccups during which our 
hero struggles with his own indecisiveness and moral issues. He accidentally 
learns that an elderly professor, who is responsible for hiring JunKoo to the 
faculty, is abusing one of the students. If this were to come to light, the profe-
ssor would be fired and JunKoo’s new job would be lost. Will he finally get a 
new job or will things work out in an entirely different way? This low-budget 
Korean film relies on a script full of dry humour rather than on excellent 
animation and visual style. The film’s ridiculously absurd atmosphere is 
enhanced by exaggerated facial expressions of its characters.

yongsun Lee

Skončím prostě na ulici 
 | I‘ll Just Live in Bando | 85 min | Jižní Korea / South Korea | 2017



27International Competition / Feature Films for Grown-ups 

Režie / Director Ali Soozandeh Scénář / Screenplay Ali Soozandeh, Grit Kienzlen Výtvarník / Designer Ali 
Soozandeh Technika / Technique 3D počítačem, rotoskopie / 3D computer, rotoscoping Hudba / Music Ali N. Askin 
Výroba / Produced by Little Dream Entertainment GmbH, coop99 filmproduktion Producent / Producer Frank 
Geiger, Ali Samadi Ahadi, Armin Hofmann, Mark Fencer

Odvážná a provokativní sonda do současné íránské společnosti vznikla jako 
celovečerní debut Aliho Soozandeha příznačně za hranicemi Íránu. Rotosko-
pický, realistický až naturalistický snímek sleduje osudy několika postav, které 
se dostávají do rozporu s přísným náboženským právem. Režisér se zaměřuje 
na životy tří žen a jednoho mladého hudebníka, kteří ve schizofrenní tehe-
ránské společnosti bojují o svá práva, pocit důstojnosti či holé přežití. Pari je 
dohnána k prostituci, aby uživila synka, zatímco její manžel si odpykává trest 
za obchod s drogami. Její těhotná sousedka Sara si zase hledá práci navzdory 
přesvědčení svého muže. Donya se v nočním klubu setká s babakem, což ne-
zůstane bez následků... Divák okamžitě zjišťuje, že napovrch bigotní islámská 
společnost skrývá jako každá jiná možnosti pro prostituci, cizoložství, korupci 
či distribuci drog, stačí jen najít skulinky, jak vše provést bez vědomí revoluč-
ního výboru. Pro některé Íránce se obcházení náboženského kodexu stává 
každodenním adrenalinem, pro ženské postavy často představuje prostředek 
na cestě k emancipaci ve striktně mužském světě. Aktuální a svým sdělením 
naléhavý snímek byl uveden na festivalu v Cannes a získal cenu za nejlepší 
debut na festivalu v Jeruzalémě.

Ali Soozandeh’s feature film debut, a daring and provocative probe into 
contemporary Iranian society, was rather fittingly made outside of Iran. This 
rotoscoped, realistic and almost naturalistic film follows several characters 
who come into conflict with strict religious law. The director focuses on the 
lives of three women and one young musician who fight for their rights, 
dignity and survival in the schizophrenic Iranian society. Pari is forced into 
prostitution to be able to feed her son while her husband is in prison for 
dealing drugs. Her pregnant neighbour Sara is seeking work in spite of her 
husband’s beliefs. Donya meets babak in a night club and it has consequen-
ces… The viewers find out that the seemingly bigoted Muslim society still 
provides space for prostitution, adultery, corruption and drugs; all you have 
to do is find some loopholes and do it without the knowledge of the Revolu-
tion Committee. For some Iranians, bypassing the religious code represents 
an everyday adventure; for the female heroines, it is a means of emancipa-
tion in a strictly male world. This topical film with a very pressing message 
was screened at the Cannes Film Festival and won the best Debut prize at the 
Jerusalem Film Festival.

Ali Soozandeh

Teheránská tabu
Tehran Taboo | 93 min | Německo, Rakousko / Germany, Austria | 2017
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Režie / Director Ali Noori Oskouei Scénář / Screenplay Majid Asoodegan Výtvarník / Designer Ali Noori Oskouei 
Technika / Technique mix technik / mixed media Hudba / Music Mohammad Reza Aligholi Výroba / Produced 
by Eshragh Animation, Stunning Media Producent / Producer Seyed Vahid Olyaee, Ali Noori Oskouei

Vhodné pro diváky od 13 let / Appropriate for viewers over 13

Neobvyklý alegorický příběh sleduje mytického hrdinu, který ochraňuje 
děti a bezbranné v různých dobách. Jeho hrdinské skutky jsou předávány 
z generace na generaci formou napínavých příběhů. Dospělí je vyprávějí 
dětem, aby je uklidnili a alespoň v myšlenkách přenesli mimo válečnou zónu. 
Legendárního zachránce sledujeme pohledem učitelky ze země sužované 
válkou. Ta musí kvůli bombardování s dětmi z internátní školy uprchnout. 
Úkryt nachází v jeskyni, kde jim příběhy vypráví a kde se také objevují první 
indicie o skutečné existenci superhrdiny. Spolu s dětmi se vydává napříč 
válečnou zemí a objevuje postupně další náznaky. Čím více se o věc zajímá, 
tím hlouběji věří, že hrdina není jen výplodem její fantazie, ale reálným 
člověkem. V emigraci se pak rozhodne o hrdinovi, který ji provází životem od 
útlého dětství, připravit komiks. Jenže zjišťuje, že krom jeho laskavosti  
a odvaze o něm nic neví. 
Snímek originálně kombinuje techniky 2D a 3D počítačové animace. Oddě-
luje tak jednotlivé časoprostory, které se filmem prolínají poměrně volně. 
Šedivou současnost střídá patos heroických dávných dob, čímž film diváka 
vystavuje stále novým formálním i obsahovým stimulům.

This unusual allegorical film follows a mythical hero who protects children 
and the defenceless across time. His heroic deeds are passed on from gene-
ration to generation in the form of thrilling tales. The adults tell them to their 
children to calm them down and take their minds off living in a warzone. We 
watch the legendary saviour through the eyes of a teacher from a war-torn 
country. because of bombings, she has to flee a boarding school with the chi-
ldren. They find shelter in a cave where she tells the children the stories and 
where they find the first evidence of the hero’s real existence. Together with 
the children, the teacher travels through the warzone and finds more and 
more evidence. The more interested she becomes in the whole thing, the 
more she believes that the hero is not just a figment of her imagination, but 
a real person. After emigrating, she decides to make a comic book about the 
hero who accompanied her through her entire life. but she finds out that she 
doesn’t know anything about him apart from that he’s kind and courageous.

The film combines 2D and 3D computer animation. It uses them to separate 
individual timelines that loosely flow through the story. The grey dismalness 
of today alternates with the pathos of the old heroic times as the film expo-
ses its viewers to changing formal and content stimuli.

Ali Noori 
Oskouei

Vyloučeni z nebe
Release from Heaven | 76 min | Írán / Iran | 2017
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Linda 
HambäckRežie / Director Linda Hambäck Scénář / Screenplay Jan Vierth Výtvarník / Designer Ola Larsson  

Technika / Technique 2D počítačem, kresba na papír / 2D computer, drawing on paper Hudba / Music Martin 
Landquist Výroba / Produced by Film i Väst, Trollhättan SVT Producent / Producer Lina Jonsson, Linda Hambäck

Vhodné pro děti od 3 let / Appropriate for children over 3

Nejde o neohroženou dvojku „’cajtů z amerických seriálů“, Gordon i Paddy 
svým způsobem však neohrožení opravdu jsou. A to i přesto, že Gordon je 
stárnoucí ropušák a Paddy malá myška, tedy zdánlivě ta nejnepravděpodob-
nější dvojice policistů, která se ve svém rodném lese musí vypořádat s nejed-
ním zločinem. Z krádeže ořechů veverčáka Valdemara je přitom zprvu málem 
obviněna samotná Paddy! Coby zkušený policista však Gordon brzy zjistí, jak 
se věci mají, a posléze v Paddy nachází skrytý potenciál. Rád by ji dokonce 
učinil svou nástupkyní na místo policejního velitele. Jak se však ukáže, jeho 
poslední případ s ořechy nebyl zdaleka tak nebezpečný jako první velká 
zkouška velitelky Paddy. Když se jednoho dne rodině veverek ztratí syn a po-
hřešovaný je i malý zajíček (o ztraceném vejci páru strak ani nemluvě), musí 
se Paddy postavit svému strachu z nejobávanějšího obyvatele malebného 
lesa – lišky. Opravdu je však liška původcem všeho zla, jak Gordon tvrdil? 
Film Gordon a Paddy uvedl Mezinárodní filmový festival v Torontu i německé 
berlinale. Natočen byl podle knížek švédského spisovatele Ulfa Nilssona, kde 
má i největší záhada prosté vysvětlení a strach i nebezpečí jsou přirozenou 
součástí života v lese. Snímek si ponechává měkkost výtvarného stylu před-
lohy, kterou ilustrovala Gitte Speeová.

Even though they’re not “hotshot cops from an American TV series,” Gordon 
and Paddy are fearless in their own way. In spite of the fact that Gordon is 
an aging toad and Paddy a small mouse, this seemingly improbable police 
duo solves crimes in their forest. In the case of the missing nuts of Valdemar 
the Squirrel, Paddy herself is a suspect! but as an experienced policeman, 
Gordon soon finds out the truth and uncovers hidden potential in Paddy. He 
even thinks of making her his successor as Chief of the Forest Police. but, as it 
turns out, the case of the missing nuts wasn’t nearly as dangerous as Paddy’s 
first big challenge as the new Chief of Police. When a young squirrel goes 
missing one day along with a small bunny (not to mention the lost egg of a 
magpie couple), Paddy has to face her fear of the most fearsome inhabitant 
of the forest – the fox. Is the fox really, as Gordon suggested, behind all this 
evil? Gordon and Paddy was screened at the Toronto International Film Festi-
val and at berlinale. It is based on books by Swedish writer Ulf Nilsson where 
even the biggest mysteries have a simple explanation and fear and danger 
are natural parts of life in the forest. The film’s visual aspect resembles the 
soft style of the original illustrated by Gitte Spee.

International Competition / Feature Films for Children

Gordon a Paddy
Gordon och Paddy | Gordon and Paddy | 62 min | Švédsko / Sweden | 2017
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Režie / Director Aurel Klimt Scénář / Screenplay Aurel Klimt Výtvarník / Designer František Lipták, Martin 
Velíšek Technika / Technique loutka, 2D počítačem, 3D počítačem / puppet, 2D computer, 3D computer, Hudba / 
Music Josef Čermák, Marek Doubrava Výroba / Produced by Studio ZVON Producent / Producer Aurel Klimt

Vhodné pro děti od 8 let / Appropriate for children over 8

Loutkový sci-fi muzikál začíná na periférii ruského velkoměsta, kde fenka 
Lajka shání potravu pro svá štěňata. K velké smůle je odchycena rasy a pak 
násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. brzy po startu do vesmíru 
následuje Lajku mnoho dalších zvířat, překotně vypouštěných z Houstonu 
a bajkonuru. bezcílně bloudí vesmírem, až je nakonec pohltí černá díra, skrz 
kterou se dostanou na vzdálenou subtropickou planetu. Po nějaké době 
šťastného a nerušeného soužití s místními tvory k nim však doputují i dva 
lidští kosmonauti a nejen harmonie, ale i život zvířat je rázem ohrožen. 
Snímek vznikl na motivy divadelního představení Lajka, Čchin a Gagarin, 
které Aurel Klimt inscenoval v roce 2003. Z tohoto divadelního kusu přešla do 
filmu část postav i příběhu. Režisér již dříve úzce spolupracoval s výtvarní-
kem Martinem Velíškem, který pro Lajku vytvořil ponurou podobu pozemské 
části. Prostředí planety Quem navrhl slovenský výtvarník František Lipták. 
Zajímavostí je, že na samotné výrobě filmu v ateliéru se podílel komorní štáb 
pouze pěti lidí (celý film animovali pouze tři animátoři), zatímco na post-
produkci se podílely desítky až stovky odborníků z pražského studia UPP. 
Snímek vznikal v průběhu deseti let. Jedná se o režisérův celovečerní debut, 
ale už předtím na sebe Klimt upozornil výraznými krátkými filmy (například 
Pád, Fimfárum či O kouzelném zvonu).

This puppet sci-fi musical begins on the outskirts of a Russian city, where Lai-
ka the dog is looking for food to feed her puppies. She is unfortunately cau-
ght by dog catchers and then forcibly retrained to become an astronautics 
pioneer. Soon after her flight to space, Houston and baikonur hastily send a 
number of other animals to follow. The animals wander aimlessly through 
space until they are consumed by a black hole which takes them to a distant 
subtropical planet. After a period of happy and peaceful cohabitation with 
the local creatures, they are joined by two human astronauts and suddenly 
the harmony and the lives of the animals are in danger. 
 This film is based on the theatre piece Laika, Cchin and Gagarin staged by 
Aurel Klimt in 2003. The film adopted some of the characters from this play as 
well as a part of the story. The dismal environment of Earth portrayed in this 
film was designed by one of the director’s close collaborators, graphic artist 
Martin Velíšek. The planet Quem was designed by the Slovak graphic artist 
František Lipták. The film is unique in that a crew of only five people worked 
on its production in the studios (the whole film was animated by only three 
animators), whereas the post-production was conducted by hundreds of 
xperts from the UPP Studios in Prague. The production of the feature debut 
of Aurel Klimt who is known for his successful short films (such as The Fall, 
Fimfarum and Enchanted Bell) took ten years.

Mezinárodní soutěž / Celovečerní filmy pro děti

Aurel Klimt

Lajka
Laika | 87 min | Česká republika / Czech Republic | 2017
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Režie / Director Patrick Imbert, Benjamin Renner Scénář / Screenplay Jean Regnaud, Benjamin Renner Výtvarník 
/ Designer Benjamin Renner Technika / Technique 2D počítačem, kresba na papír / 2D computer, drawing on paper 
Hudba / Music Robert Marcel Lepage Výroba / Produced by Folivari, Panique!, STUDIOCANAL 
 Producent / Producer Didier Brunner, Vincent Tavier, Damien Brunner

Vhodné pro děti od 3 let / Appropriate for children over 3

Velký zlý lišák je jednou z mnoha jedinečných zvířecích postav, se kterými 
se v tomto veselém snímku potkáme. Ne všechna zvířátka jsou navíc taková, 
jaká se na první pohled zdají být, lišáka nevyjímaje. Ve třech příbězích se di-
vákům představí herecký ansámbl obyvatel farmy i lesa, kteří se nám rozhodli 
přehrát svá nezapomenutelná dobrodružství. V prvním z nich se s kačerem, 
králíkem a prasetem vydáváme doručit novorozeně rodičům místo vychytra-
lého čápa. Druhé vyprávění je věnováno lišákovi a jeho nedobrovolně nabyté 
rodince kuřat-lišek. Ve třetím zase společně vyrážíme zachránit Vánoce na 
saních tažených sekačkou na trávu. Každá příhoda obsahuje mnoho situač-
ních gagů okořeněných výrazně expresivní animací, všechny navíc balancují 
na hraně klasické bajky s postavami, u kterých zdůraznění jejich originálních 
vlastností zaručuje vznik řady zapeklitých, komických situací. Dětskému ani 
dospělému publiku přitom ale neunikne metaforická hodnota příběhů  
a z nich plynoucí ponaučení. Autorem komiksové předlohy příběhu o lišákovi 
je kreslíř benjamin Renner, spolurežisér Césarem oceněného snímku O myšce  
a medvědovi, na jehož vzniku se podílel i Patrick Imbert. Film Velký zlý lišák  
a jiné povídky je nejnovějším výsledkem jejich spolupráce.

The big bad Fox is just one of the unique animal characters starring in this 
funny film. And what’s more, not all of the animals, including the Fox, are 
what they seem to be. Three stories will introduce the cast composed of 
forest and farm animals who have decided to share their unforgettable ad-
ventures with us. The first story follows a duck, a rabbit and a pig who set out 
to deliver a new-born baby instead of a cunning stork. In the second story, 
we see the Fox and his involuntarily-found new family of chicken-foxes. And 
in the third story, we set out on a quest to save Christmas on a sleigh drawn 
by a lawnmower. Each story contains many gags spiced up by distinctively 
expressive animation and all three stories are reminiscent of classical fables 
with characters whose traits are guaranteed to lead to a number of tricky and 
comical situations. both children and grown-ups will surely appreciate the 
metaphorical elements of the stories and the lessons hidden in them. The 
author of the original comic book about the Fox is the French cartoonist  
benjamin Renner, the co-director of the César-winning film Ernest and  
Celestine on which he worked with Patrick Imbert. The Big Bad Fox and Other 
Tales is the most recent fruit of their collaboration.

International Competition / Feature Films for Children

Velký zlý lišák a jiné povídky 
Le grand méchant renard et autres contes | Big Bad Fox and Other Tales |  
79 min | Belgie, Francie / Belgium, France | 2017

Patrick 
Imbert

benjamin 
Renner
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Režie / Director Arthur De Pins, Alexis Ducord Scénář / Screenplay Arthur de Pins, Alexis Ducord Výtvarník / 
Designer Arthur de Pins Technika / Technique 2D počítačem, kresba na papír / 2D computer, drawing on paper 
Hudba / Music Eric Neveux, Mat Bastard Výroba / Produced by Maybe Movies Producent / Producer Henri 
Magalon, Léon Perahia

Vhodné pro děti od 12 let / Appropriate for children over 12

Fantasy komedie Zombilénium autorské dvojice Arthur de Pins & Alexis 
Ducord skrývá pod zábavným povrchem poněkud vážnější obsah. Workoho-
lický pracovní inspektor Hector, který nemá čas na svou dcerku, se jednoho 
dne spontánně rozhodne vykonat inspekci v halloweenském zábavním par-
ku Zombilénium, který leží kousek od města. Právě do Zombilénia by se jeho 
dcerka ráda podívala a Hector jí roztržitě slíbí, že jí přání splní. Škodolibost, se 
kterou do parku přichází, ho ale brzy přejde. Když zjišťuje, kdo jsou skuteční 
„zaměstnanci“ parku, je na návrat do skutečného života už pozdě. Hector se 
nedobrovolně zapojuje s ostatními zkrotlými zombies do pracovního proce-
su. Finanční problémy parku i dlouhodobá rivalita mezi upíry a zombies záhy 
graduje a v parku se začnou dít věci, které nikdo nečekal.  
A právě v tom okamžiku přichází Hectora hledat jeho osiřelá dcera… Lehce 
stylizovaný (ovšem jen tak, aby vizualita nezastínila obsah) film vznikl podle 
stejnojmenného komiksu. Reflektuje hravou formou francouzskou realitu 
na trhu práce, včetně odborů, stávek atd. Snímek byl v roce 2017 uveden 
na festivalu v Cannes a byl nominovaný i na Evropskou filmovou cenu pro 
celovečerní film 2017.

beneath the rather humorous surface of the fantasy comedy Zombillenium 
by Arthur de Pins & Alexis Ducord hides a more serious tone. One day,  
a workaholic work inspector called Hector, who has no time for his daughter, 
spontaneously decides to inspect a Halloween theme park called Zombilleni-
um near the city. His daughter would very much like to go there and Hector 
absent-mindedly promises to take her. but the spitefulness which he brings 
to the park is soon gone. When he finds out who the real “employees” are, it 
is too late to return to ordinary life. Unwillingly, Hector joins other tame zom-
bies in the working process. but soon, the financial problems of the park and 
a long-term rivalry between vampires and zombies become apparent, and 
unexpected things start happening. And that is the moment when Hector’s 
lonely daughter comes looking for him… This stylized (only to the extent 
that its visuals don’t overshadow its content) film is based on a comic series 
of the same name. It uses a playful form to reflect the situation on the French 
job market including unions, strikes, etc. The film was screened at the 2017 
Cannes Film Festival and was nominated for the 2017 European Film Award 
for the best film.

International Competition / Feature Films for Children

Arthur de PinsAlexis Ducord

Zombilénium 
Zombillenium | 80 min | Francie, Belgie / France, Belgium | 2017
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Nora TwomeyRežie / Director Nora Twomey Scénář / Screenplay Anita Doron, Deborah Ellis Výtvarník / Designer Alice 
Dieudonné, Ciaran Duffy, Daby Zainab Faidhi, Julien Regnard, Louise Bagnall, Reza Riahi Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Jeff Danna, Mychael Danna Výroba / Produced by Aircraft Pictures, Cartoon 
Saloon Producent / Producer Anthony Leo, Andrew Rosen, Paul Young, Tomm Moore, Stephan Roelants

Vhodné pro děti od 8 let / Appropriate for children over 8

Jedenáctiletá Parvana žije se svou milující rodinou v afghánském Kábulu, 
v roce 2001 plně ovládaném Tálibánem. Doprovází otce při jeho snahách 
zajistit rodinu, umí číst a psát a dokáže dokonce vyprávět starobylé příběhy, 
které ji naučil. Ty jí v tomto okouzlujícím snímku o lásce k rodině a ohromné 
statečnosti malé dívky v přísně mužském světě pomáhají vzdorovat okolní 
nespravedlnosti. Její otec je totiž brzy neprávem uvězněn. V chlapeckém 
přestrojení a za pomoci stejně maskované kamarádky se Parvana začíná o 
rodinu starat sama. Odmítá se přitom vzdát snu, že jednou budou všichni 
zase pohromadě. 
V pestrých sekvencích ploškové animace, kontrastujících s digitálně malova-
ným prostředím hlavní dějové linky, její příběh zrcadlí pohádkové vyprávění 
o pouti za strašidelným sloním démonem, které Parvana sdílí s bráškou 
Zakim a kamarádkou Shauziou. Snímek je prvním samostatným celovečer-
ním dílem irské režisérky Nory Twomeyové – spolupracovnice Tomma Moora 
(Brendan a tajemství Kellsu, Píseň moře), předlohou filmu byla stejnojmenná 
kniha Kanaďanky Deborah Ellisové podle výpovědí dětí z pákistánských 
uprchlických táborů. Film produkovala herečka Angelina Jolie, známá huma-
nitárními aktivitami nejen v oblasti Afghánistánu.

Parvana is an 11-year-old girl living with her family in Kabul, Afghanistan 
under Taliban rule in 2001. She joins her father in his efforts to provide for 
the family, can read and write and can even tell ancient stories her father has 
taught her. In this charming film about love for one’s family and the immense 
bravery of a little girl in a world strictly controlled by men, these stories help 
her to fight the injustice which surrounds her because her father was wron-
gfully arrested. Disguised as boys, Parvana and her friend take over the roles 
of family providers. but Parvana refuses to let go of her dream that, one day, 
they will all be together again. 
The varied cut-out animation sequences contrasting with the digitally crea-
ted background of the main storyline reflect a fairy tale about a journey to 
find a spooky elephant demon, which Parvana shares with her little brother 
Zaki and her friend Shauzia. The Breadwinner is the feature debut of Irish 
director Nora Twomey who worked alongside Tomm Moore on The Secret 
of Kells and Song of the Sea. The film is based on a novel of the same name 
by Canadian author Deborah Ellis who based her book on interviews with 
children in refugee camps in Pakistan. The film’s producer was Angelina Jolie, 
who is known for her humanitarian activities in Afghanistan and worldwide.

International Competition / Feature Films for Children

Živitel
The Breadwinner | 93 min | Kanada, Irsko, Lucembursko / Canada, Ireland, 
Luxembourg | 2017
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Krátké filmy A / Short Films A
Vánoční svatba sněhuláka Karla | Charlie the Snowman’s Christmas Wedding

Duch | Ghost

Manivald | Manivald

Repríza | Reruns

Domek hraček | Toy House

Svět zítřka, epizoda 2: Tíha myšlenek ostatních lidí | World of Tomorrow  
Episode Two: The burden of Other People’s Thoughts

Krátké filmy B / Short Films B
Žlutá | yellow

Děda mrož | Grandpa Walrus

Králičí krev | Rabbit’s blood

Spát a spát! | Sleepy

Kočičí dny | Cat Days

Nic se neděje | Nothing Happens

Conan O’brien o „We’re Going to be Friends“ od White Stripes | Conan O’brien Discusses 
„We’re Going to be Friends“ by The White Stripes

Mořské panny a nosorožci | Mermaids and Rhinos

Krátké filmy C / Short Films C
Chůze a běhy | Walking and Running

Půlnoční příběh | Midnight Story

bendito Machine VI – Dál a dál | bendito Machine VI – Carry On

Kojot | Coyote

bloomův den | bloomsday

Hnus | Ugly

Wildebeest
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Krátké filmy D / Short Films D
Naznačení | Implied

Sny o Trumpovi | Trump Dreams

Mé břímě | The burden

Uličnice | Wicked Girl

A měsíc se zastavil | And the Moon Stands Still

V kostce | In a Nutshell

Spolu | Engagement

Loutky nepláčou | Dolls Don’t Cry

Krátké filmy E / Short Films E
Ryba | Fish

Moje fotka | A Photo of Me

Znaménko | Jeom

Podivný případ | Strange Case

Prázdný prostor | Negative Space

Letiště | Airport

Jak to bylo | The Full Story

Solar Walk
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Producentka, umělecká kurátorka, nezávislá historička brigitta Iványi-bitter 
dokončila doktorát na Univerzitě Loránda Eötvöse v budapešti v roce 2012. 
Specializovala se na historii animace a experimentální filmy v oblasti střední 
Evropy v éře studené války se speciálním zaměřením na maďarské animační studio 
Pannonia a na animovanou tvorbu Györgyho Kovásznaie.

V roce 2011 připravila videoinstalaci Williama Kentridge, I am not me, the horse is not 
mine pro Muzeum výtvarných umění v budapešti. Produkovala mj. krátký ani-dok 
Invisible Draw (2012) Evy Magyarosiové, experimentální televizní seriál Candide 
(2016), krátký film Ungvár (2016) nebo animovaný doku interview Reportrait 2016 
pro londýnskou výstavu „Kovásznai”. V roce 2016 vydala monografii o Györgym 
Kovásznaiovi. Působí jako lektorka na oddělení animace MOME. 

Creative producer, art curator and freelance researcher brigitta Iványi-bitter 
completed her PhD at Eotvos Lorand University, budapest, Hungary in 2012. As a 
historian, she specializes in animation history and experimental films in Central-
Eastern Europe of the Cold War era, with special focus on the Hungarian Pannonia 
Film Studio and György Kovásznai’s body of work.

In 2011, she curated William Kentridge’s video installation I am not me, the horse 
is not mine for the Museum of Fine Arts in budapest. Her productions include Eva 
Magyarosi’s short docu film Invisible drawings (2012), the experimental TV series 
Candide (2016), Ungvár (2016) and the animated docu interview Reportrait 2016 
for the London show “Kovásznai”. In 2016, brigitta published a György Kovásznai 
monograph. She is a lecturer at MOME‘s animation department.

Americký animátor původně pracoval v oboru mechaniky tekutin. Později ho 
zaujala animace a nastoupil do Alias Inc. (nyní Autodesku), kde vytvořil dvě 
krátké CG-animace The End (1995) a Bingo (1998). Oba snímky zkoumaly možnosti 
vyprávění z pohledu lidské psychologie a fotorealistické animace postav; Landreth 
nazývá tento přístup „psychorealistický“. 
V tomto duchu pokračoval i v animovaném dokumentu Ryan (2004), který mu 
vynesl mezinárodní uznání včetně Oscara 2005, a v krátkém filmu The Spine (2009). 
Jeho poslední snímek Subconscious Password získal v Annecy hlavní cenu Cristal za 
nejlepší krátký film. 
Za přínos v oblasti animované tvorby obdržel Guggenheimovo stipendium.  
V současnosti působí na univerzitě v Torontu v rámci rezidence “Distinguished 
Artist“ na katedře informatiky. Spoluzaložil společnost JALI Inc., která se věnuje 
strojové animaci postav na základě metody hlubokého učení (deep-learning). 

An American animator originally trained as a mechanical engineer. Later he got 
interested in animation and joined Alias Inc. (now Autodesk), where he created 
two CG-animated short films, The End (1995) and Bingo (1998). both films explored 
storytelling based on human psychology as much as photorealistic character 
animation, an approach he calls “psychorealistic.” 
Chris Landreth continued in in the same vein with his animated documentary Ryan 
(2004), which earned him international acclaim and numerous awards including 
an Academy Award in 2005, and in The Spine (2009). His latest film Subconscious 
Password was awarded the Cristal for best Short Film in Annecy. 
Chris is the recipient of a Guggenheim Fellowship (2011) for his body of animated 
film work, and is currently a Distinguished Artist in Residence with the Department 
of Computer Science, University of Toronto. He is a co-founder of JALI Inc., a company 
dedicated to deep learning-based character animation.

brigitta Iványi-bitter
HUN

Chris Landreth 
USA
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Libor Pixa je český režisér a animátor žijící a tvořící v Praze. Absolvoval obor 
animované tvorby na pražské FAMU pod vedením břetislava Pojara a do 
povědomí veřejnosti se zapsal svým absolventským filmem Graffitiger, který 
získal Cenu Magnesia Českého lva 2011 a v témže roce byl vybrán Americkou 
filmovou akademií do finále studentských Oscarů. Jedná se o poetický a zároveň 
humorný snímek o kresleném tygrovi, který se pohybuje v reálném prostředí. 
Libor Pixa ve své tvorbě používá kromě kreslené i techniku 3D animace, pomocí 
níž vytvořil své starší filmy jako Psi-CHO (2005) nebo Hrůzné náhody (2007). Do 
celovečerního snímku Autopohádky (2011) přispěl svou povídkou Vincent.  
A technikou 3D počítačové animace vytváří i aktuálně dvacetidílný seriál České 
televize pro děti Nejmenší slon na světě. 

Libor Pixa is a Czech director and animator based in Prague. He graduated in 
animation from the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in 
Prague under břetislav Pojar and attracted attention with his graduation film 
Graffitiger, which won the Magnesia Award of the Czech Lion Awards in 2011 
and was selected by the American Film Academy to compete for student Oscars. 
It is a poetic and humorous film about an animated tiger that moves in the real 
world. Apart from drawing, Libor Pixa also uses 3D animation with which he 
made his previous films such as Psi-CHO (2005) and Dreadful Accidents (2007). He 
also contributed his film Vincent to the anthology film Car Fairy Tales (2011). He is 
currently working on Czech Television’s children’s 3D twenty-episode series  
The Smallest Elephant in the World.

Libor Pixa 
CZ
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Ka yin Lee

Mystické sci-fi z velkoměsta, kde anonymní obyvatelé, s obličeji skrytými 
pod maskami, tráví většinu času na nekonečných eskalátorech. Jeden 
z nich je natolik zdeptán každodenní rutinou, že si masku nenasadí, a 
jediné, po čem touží, je vrátit se domů. Snímek s tísnivou atmosférou je 
znepokojivým obrazem nejisté budoucnosti.

Ghost is a mystic sci-fi set in a big city where its anonymous inhabitants, 
with faces hidden under masks, spend their time riding infinite escala-
tors. but one of them is so decimated by this routine that he doesn’t put 
on his mask and the only thing he longs for is to get back home. This film 
with a dismal atmosphere is a disturbing portrayal of an uncertain future.

Režie / Director Ka Yin Lee Výtvarník / Designer Ka Yin Lee Technika / Technique 3D počítačem / 3D 
computer Hudba / Music Chun Hoi Wong Výroba / Produced by morph workshop

Duch 
小鬼 | Ghost | 6 min 45 sec | Hongkong, zvláštní administrativní oblast Číny / 
Hong Kong SAR China | 2017

Režie / Director Petr Vodička Výtvarník / Designer Barbora Čechová Technika / Technique loutka / 
puppet Hudba / Music Marek Doubrava Výroba / Produced by Produkce Radim Procházka s.r.o., Anima

Snímek je filmovým debutem známého divadelního režiséra Petra Vo-
dičky. Originálním způsobem rozehrává pohádkové drama, jehož hrdiny 
jsou vánoční ozdoby. Sněhulák Karel po ozdobení stromku zjišťuje, že je 
zavěšen úplně jinde než jeho snoubenka sněhulačka Eva, a tak se vydává 
na dramatickou cestu, aby ji zachránil.

This film is the short debut of the famous Czech theatre director Petr 
Vodička. It is an original fairy tale drama starring Christmas decorations. 
After the tree is decorated, snowman Karel finds that he is hanging on 
the opposite side of the tree from his fiancé snowwoman Eva and sets 
out on a dramatic journey to rescue her.

Vánoční svatba sněhuláka Karla 
Vánoční svatba sněhuláka Karla | Charlie the Snowman’s Christmas 
Wedding | 12 min | Česká republika / Czech Republic | 2017

Petr Vodička

 Krátké filmy / Short Films A
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Režie / Director Natasha Danilevskaya Výtvarník / Designer Natasha Danilevskaya Technika / 
Technique jiné / others Hudba / Music Vlad Piganov Výroba / Produced by Masterfilm

Domek hraček 
Домик игрушек | Toy House | 6 min 18 sec | Rusko / Russia | 2017

Tak trochu jiná pohádka vypráví o tajném životě hraček, který je chtě ne-
chtě svázán s jejich majitelem. Jejich největší nejistotou totiž je, co s nimi 
majitel udělá. Co když je sundá z police, kde už mají zaběhnuté rituály a 
vybudovanou hierarchii? Lehce absurdní, úsměvný snímek natočila mla-
dá ruská autorka, která se věnuje grafickému designu a videomappingu.

The film is a different kind of fairy tale about the secret life of toys which 
are – willingly or not – tied to their owner. Their biggest concern is what 
their owner will do with them. What if he takes them off the shelf where 
they have their own little rituals and an established hierarchy? This slight-
ly absurd and humorous film was made by a young Russian author who is 
also a graphic designer and a videomapper.

Natasha  
Danilevskaya

RostoRežie / Director Rosto Výtvarník / Designer Rosto Technika / Technique 3D počítačem, reálné 
záběry / 3D computer, real shooting Hudba / Music Thee Wreckers Výroba / Produced by Autour de 
minuit, Studio Rosto

Další psychedelický snímek všestranného nizozemského autora Rosta 
opět zručně kombinuje 3D animaci a reálné záběry. Autor zavádí diváka 
do jakéhosi potopeného bludiště vzpomínek a snů, či spíše nočních můr. 
Hrdinou je hudebník, který se noří do své vlastní minulosti, přičemž zjistí, 
že ačkoli se všechno změnilo, zároveň všechno zůstává stejné.

Another psychedelic film by the Dutch multi-talented filmmaker Rosto 
once again skilfully combines 3D animation with real-life footage. It takes 
the viewer into a sunken labyrinth of memories and dreams, or rather 
nightmares. The main character of the film is a drummer who submer-
ges himself in his own past and finds out that although everything has 
changed, it all stays the same.

Repríza 
Reruns | 14 min 15 sec | Francie / France | 2018

Chintis 
Lundgren

Režie / Director Chintis Lundgren Výtvarník / Designer Chintis Lundgren Technika / Technique kresba 
na papír / drawing on paper Hudba / Music Terence Dunn Výroba / Produced by Adriatic Animation, 
Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio, NFB of Canada

Nový film činorodé estonské režisérky, která coby samouk dosáhla výraz-
ně specifického výtvarného stylu i precizní kreslené animace. Tentokrát 
se ocitáme v domácnosti, kde žije liščí matka se svým 33letým synem. 
Ten si uvědomuje, že má sice snadný, ale ne moc naplněný život. Všech-
no se ale změní, když vstoupí do hry svůdný vlk – opravář praček...

Manivald is the latest film by the prolific Estonian director Chintis Lund-
gren who, as a self-taught animator, created her own distinct visual style 
and meticulous hand-drawn animation. This time, she takes us into  
a household where Manivald, a 33-year-old fox, still lives with his mother. 
He realises he lives an easy but unfulfilled life. but everything changes 
with the arrival of a seductive wolf plumber… 

Manivald 
12 min 57 sec | Estonsko / Estonia | 2017
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Don Hertzfeldt

Snímek navazuje na úspěšný první díl. Opět se setkáváme s holčičkou 
Emily, která se vsazena do mozku klonu svého budoucího já dostává na 
misi do budoucnosti. Tentokrát je jejím posláním restart poničené mysli. 
Vizionářský snímek drží linii jednoduchého výtvarna a opět vychází ze 
zvukových nahrávek autorovy neteře.

This sequel to the successful first episode brings back a girl called Emily 
who is inserted into the brain of a future clone of herself and finds herself 
on a mission in the future. but this time, she must restore the clone’s 
deteriorating mind. This visionary film uses a simple graphic style and is 
once again built around voice recordings of the author’s niece.

Svět zítřka, epizoda 2: Tíha myšlenek 
ostatních lidí 
World of Tomorrow Episode Two: The Burden of Other People’s Thoughts |  
22 min 3 sec | USA | 2017

Režie / Director Don Hertzfeldt Výtvarník / Designer Don Hertzfeldt Technika / Technique 2D 
počítačem, 3D počítačem, rotoskopie, reálné záběry, mix technik, jiné / 2D computer, 3D computer, 
rotoscoping, real shooting, mixed media, others Výroba / Produced by Bitter Films
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 Lucrèce Andreae
Režie / Director Lucrèce Andreae Výtvarník / Designer Lucrèce Andreae Technika / Technique 
2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Flavien Van Haezevelde Výroba / Produced by Caïmans 
Productions

Silný a působivě vyprávěný příběh s mystickými prvky, v němž se matka 
s dětmi a babičkou vydávají na opuštěnou podzimní pláž rozptýlit popel 
zemřelého dědečka. Ačkoliv je úkol jednoduchý, realizace se zdá být 
skoro nemožná. V napjaté atmosféře rozehrává autorka hned několik 
příběhů, které mají jeden středobod: podivínského, zemřelého dědu.

In this strong and captivatingly told story with mystic elements, a mother 
with her children and their grandmother sets out to an empty autumn 
beach to scatter the ashes of the children’s late grandfather. Although 
their task is simple, it seems impossible to carry out. In a tense atmosphe-
re, the author recounts several stories with one uniting element – the 
deceased eccentric grandfather.

Děda mrož 
Pépé le morse | Grandpa Walrus | 14 min 45 sec | Francie / France | 2017

Ivana ŠebestováRežie / Director Ivana Šebestová Výtvarník / Designer Ivana Šebestová Technika / Technique malba 
na papír / painting on paper Hudba / Music Michal Novinski Výroba / Produced by Fool Moon, feel me 
film s. r. o.

Metaforický, výtvarně vytříbený snímek mladé slovenské autorky sleduje 
operní pěvkyni Violu, která trpí zvláštní fobií – nesnese nic žlutého, 
zářivého, veselého. Klid nachází jen zahalená do temnoty. Uprostřed 
horkého léta na ni ale čeká spousta nástrah… Autorka vtiskla filmu svůj 
nezaměnitelný výtvarný rukopis.

This metaphorical and artistically refined film by a young Slovakian film-
maker follows an opera singer named Viola who is suffering from  
a strange phobia – she can’t stand anything yellow, bright and cheerful 
and finds peace only in darkness. but a hot summer presents a number 
of obstacles for her… The film is characterized by the author’s unique 
artistic style.

Žlutá 
Žltá | Yellow | 6 min 45 sec | Slovensko / Slovakia | 2017

 Krátké filmy / Short Films B
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Jon Frickey Režie / Director Jon Frickey Výtvarník / Designer Jon Frickey Technika / Technique 2D počítačem, 
kresba na papír / 2D computer, drawing on paper Hudba / Music David Kamp, Gofish Trio Výroba / 
Produced by Jon Frickey

Malý chlapec Jiro se necítí vůbec dobře. Otec ho bere k doktorce na vy-
šetření, kde se dozvídá neuvěřitelnou informaci. Ve hře vlastně není žád-
ná nemoc, nýbrž chlapcova identita. Ještě než se dozvědí výsledky DNA 
testů, snaží se otec s novou situací vyrovnat… a oba zažívají nezvyklé, až 
absurdní situace.

A young boy named Jiro doesn’t feel good at all. His father takes him 
to a doctor and finds out something incredible – the reason is not any 
disease, but rather the boy’s identity. While they’re waiting for DNA test 
results, the father is trying to cope with the situation… and both the 
father and the son have to deal with unusual and absurd situations.

Kočičí dny
Neko No Hi / ねこ の ひ | Cat Days | 11 min 9 sec | Německo, Japonsko / 
Germany, Japan | 2018

Marta  
Monteiro 

Režie / Director Marta Monteiro Výtvarník / Designer Daniela Duarte, Rui Gonçalves, Sofia Cavalheiro 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Eduardo Raon Výroba / Produced by 
Agencia - Portuguese Short Film Agency, Animais AVPL

Režisérka, ale i sochařka a ilustrátorka Marta Monteirová přichází s 
poutavým a zároveň silně depresivním snímkem. Jeho hrdinkou je dívka 
toužící po odpočinku. Jenže pracuje jako služka a ze spánku ji neustále 
vyrušuje plačící dítě a požadavky majitelů domu. Jak se napětí stupňuje, 
dívka ztrácí schopnost sebekontroly.

Director, sculptor and illustrator Marta Monteiro brings us a captivating 
and disturbingly depressive film. Its main protagonist is a girl longing for 
rest. but she works as a housemaid and her sleep is constantly inter-
rupted by a crying baby and the demands of the house owner. As the 
tension increases, the girl loses her self-restraint.

Spát a spát! 
A sonolenta | Sleepy | 10 min 20 sec | Portugalsko / Portugal | 2017

Sarina Nihei
Režie / Director Sarina Nihei Výtvarník / Designer Sarina Nihei Technika / Technique kresba na papír / 
drawing on paper Hudba / Music Horret Kuus Výroba / Produced by Little Dot Studios

Japonská autorka, která studovala na britské Royal College of Art, mísí ve 
svých filmech asijský přístup s evropským. V tomto absurdním snímku 
holčička něco ztratí, načež potkává králíka a dostává se do jakési zacykle-
né narativní smyčky, která postupně odhaluje podivný, morbidní aparát. 
Nejnešťastnější roli zde sehrají samotní králíci.

In her films, the Japanese author who studied at the british Royal College 
of Art combines the Asian approach with the European one. In this ab-
surd film, a girl loses something and then meets a rabbit and finds herself 
in a sort of repetitive narrative loop which gradually reveals a strange 
and morbid device. but the most unfortunate roles in the film are played 
by the rabbits themselves.

Králičí krev
Rabbit’s Blood | 4 min 42 sec | Velká Británie, Japonsko / United Kingdom, 
Japan | 2017
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Režie / Director Viktoria Traub Výtvarník / Designer Viktória Traub Technika / Technique 2D počítačem 
/ 2D computer Hudba / Music Chris Allan Todd Výroba / Produced by PI Production

Viktoria Traub

Mořské panny a nosorožci
Sellők és Rinocéroszok | Mermaids and Rhinos | 15 min 33 sec | Maďarsko / 
Hungary | 2017

Osmiletá Matilda vzpomíná na svou rodinu a její vzpomínky jsou ztvár-
něny jako surrealistické vize, ve kterých vystupuje její babička – bývalá 
mořská panna, nažhavená matka a zmizelý otec, jehož zlomené srdce, 
vztek a žárlivost představuje nosorožec. Matildin život je zkrátka plný 
groteskních a bizarních postav bažících po lásce.

8-year-old Matilda’s memories of her family as surrealistic visions come 
into view: the circus performer ex-mermaid grandmother, the erotically 
overheated mother and the missing father whose broken heart, anger 
and jealousy manifest as a rhino. Matilda’s life is full of grotesque, bizarre 
characters who are hungry for love.

Moth Studio
Režie / Director Moth Studio Výtvarník / Designer Moth Studio Technika / Technique 2D počítačem / 
2D computer Hudba / Music The White Stripes Výroba / Produced by Moth Studio

Conan O’Brien o „We’re Going to be 
Friends“ od White Stripes
Conan O’Brien Discusses “We’re Going to be Friends” by The White Stripes 
| 2 min 40 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017

Uri KranotRežie / Director Uri Kranot, Michelle Kranot Výtvarník / Designer Uri Kranot, Michelle Kranot Technika / 
Technique malba na papír, rotoskopie / painting on paper, rotoscoping Hudba / Music Uri Kranot Výroba / 
Produced by Dansk Tegnefilm, Miyu Productions

Melodie písně „We’re Going to be Friends“ od kapely The White Stripes oslovila 
děti i dospělé po celém světě. Poslechněte si Conana O’briena, jak vypráví  
o poslední episodě své talk show z 20. února 2009, a zjistěte, co pro něj píseň 
znamená. Snímek vznikl ve známém animačním studiu Moth.

The melody of “We’re Going to be Friends” has touched children and adults 
around the world. Listen to Conan O’brien’s account of The White Stripes’ 
performance of the song on the final episode of his talk show, which aired on 
20 February 2009 and hear what the song means to him. The film was made 
by the renowned animation studio Moth. 

Ponurý film, v němž si autoři šikovně pohráli s diváckým očekáváním. Za měs-
tem se schází lidé a zjevně čekají na nějakou „podívanou“, jež se má odehrát na 
horizontu. Je zima, nevlídno, napětí sílí… ale stále se nic neděje. Snímek zkou-
má diváctví jako takové – jaké je to pozorovat, a jaké naopak být pozorován.

Nothing Happens is a dismal film in which the authors skilfully play with the 
spectators’ expectations. A group of people meet behind a city and wait for 
a “spectacle” that is about to happen on the horizon. The weather is cold 
and unwelcoming and the suspense is becoming palpable… but nothing is 
happening. The film explores spectatorship – what it’s like to watch and what 
it’s like being watched.

Nic se neděje
Nothing Happens | 11 min 53 sec | Dánsko / Denmark | 2017

Michelle Kranot
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Režie / Director Veerapatra Jinanavin Výtvarník / Designer Chaichan Artwichai Technika / Technique 
2D počítačem, 3D počítačem / 2D computer, 3D computer Hudba / Music Kritsada Vadeesirisak Výroba / 
Produced by Alternate Studio, RIFF

Je hluboká noc, taková, za níž se příběhy o příšerách stávají skutečností. 
Doma je jen máma, táta pořád nikde. Tohle si s ním máma vyřídí... A vy 
už tušíte, že brzy budete na všechno sami, i když ještě ani nechodíte do 
školy. Nebo zůstane vaše rodina naopak pohromadě? Navždycky? Thajský 
3D horor.

Late night, when stories about monsters become true, mother is at home 
alone waiting for father. She’ll get even with him for this… And you  
already suspect that you will face everything alone even though you 
don’t even go to school yet. Or will your family stay together? Forever?  
A Thai 3D horror.

Půlnoční příběh
Midnight Story | 4 min 14 sec | Thajsko / Thailand | 2017

 Vít Pancíř
Režie / Director Vít Pancíř Výtvarník / Designer Václav Krejčí Technika / Technique kresba na papír / 
drawing on paper Hudba / Music Karel Žďárský Výroba / Produced by Duracfilm

Chůze a běhy
Walking and Running | 9 min 8 sec | Česká republika / Czech Republic | 2018

Osudy mladého zamilovaného páru, staré paní pečující o květinu na 
okně, úspěšného běžce či jednonohého žebráka na rohu ulice se v tomto 
kresleném snímku postupně prolínají za přítomnosti neutuchajícího 
větru, který je možné, stejně jako lidské kroky, považovat za metaforu 
neúnavného koloběhu života.

The stories of a young couple in love, an old lady caring for a flower on 
her window sill, a successful runner and a one-legged beggar on a street 
corner gradually intertwine in the presence of unrelenting wind which 
can, much like human steps, be considered as a metaphor for the tireless 
cycle of life.

Veerapatra 
Jinanavin

 Krátké filmy / Short Films C



45International Competition / Short Films  C

Režie / Director Vova Kompotik Výtvarník / Designer Vova Kompotik Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Alexey Guz‘, Pitch Black Michael Hodgson Paddy Free, Stanislav 
Tolkachev Výroba / Produced by Master Film

O tom, že někdy jen setkání se svým vnitřním kačerem může být tím 
jediným funkčním impulsem ke změně, vypráví tento nápaditý snový 
film. Vyznačuje se rozvlněnou pestrobarevnou animací, jemně absurd-
ním humorem a značnou mírou optimismu navzdory neutěšené výchozí 
životní situaci hlavního hrdiny.

This imaginative dream-like film tells us that meeting your own inner 
duck can sometimes be the only real motivation to change. The film is 
characterized by its multi-coloured animation, absurd humour and its 
optimism in spite of the joyless situation of its main hero.

Bloomův den
Супный день | Bloomsday | 9 min 26 sec | Rusko / Russia | 2017

Režie / Director Lorenz Wunderle Výtvarník / Designer Lorenz Wunderle Technika / Technique 
2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Rahel Zimmermann Výroba / Produced by YK Animation 
Studio GmbH

Vzali mu to nejdražší, co měl. Od té doby nestojí jeho život za nic. Vzpo-
mínka na mrtvou rodinu provází ztroskotance Kojota na každém kroku. 
A s ní přízrak mrtvého buvola. Dojde někdy klidu? Je snad krvavá pomsta 
nevyhnutelná? Film, kde se nikdo s nikým nepáře a kde se párají břicha.

They took away what he held most dear. Since that moment, his life is 
not worth anything. The memory of his dead family haunts the Coyote 
along with the ghost of a dead buffalo. Will he ever find peace? Is a blo-
ody act of revenge inevitable? Coyote is a savage film ripping open the 
guts of its protagonists.

Kojot
Coyote | 9 min 55 sec | Švýcarsko / Switzerland | 2018

Režie / Director Jossie Malis Výtvarník / Designer Jossie Malis Technika / Technique 2D počítačem / 
2D computer Hudba / Music Julie Reier Výroba / Produced by Zumbakamera Films

Projekt bendito Machine, vzniknuvší mj. i díky crowdfundingové kam-
pani, se zabývá vztahem živého a robotického. Nejinak je tomu i v jeho 
šesté, závěrečné části o roztomilém robotovi, který se podobá vozítku 
Curiosity na Marsu, a tlupě opic upomínající na lidskou posedlost virtuál-
ní realitou.

The bendito Machine project, financed, among other sources, by  
a crowdfunding campaign, deals with the relationship between live and 
robotic subjects. Its sixth and final episode tells the story of a cute robot 
that resembles the Curiosity rover on Mars and a troop of monkeys remi-
niscent of the human obsession with virtual reality.

Bendito Machine VI – Dál a dál
Bendito Machine VI – Carry On | 13 min 57 sec | Španělsko, Francie / Spain, 
France | 2018

Vova Kompotik

Lorenz Wunderle

Jossie Malis
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Režie / Director Nicolas Keppens, Matthias Phlips Výtvarník / Designer Matthias Phlips, Nicolas Keppens 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Greg Scheirlinckx Výroba / Produced 
by Animal Tank

Troyer, chlapák s duší zálesáka, a Linda, naivní rozkošné stvoření, jsou pár 
ve středních letech, který při výletu na safari zůstane napospas divočině. 
Film vyniká propojením animace a reálného prostředí, které posiluje vě-
domí přítomnosti potenciálního nebezpečí, umocňuje ale také jedinečný 
humor.

Troyer, a macho man with the soul of a backwoodsman, and Linda, a 
naïve and adorable creature, form a middle-aged couple who get stuck 
in the wilderness during a safari. The film mixes animation with real 
sceneries that increase the feeling of impending danger but also take the 
film’s unique style of humour to another level.

Wildebeest
 19 min 8 sec | Belgie / Belgium | 2017

Režie / Director Nikita Diakur Výtvarník / Designer Nikita Diakur Technika / Technique 3D počítačem, 
loutka, jiné / 3D computer, puppet, others Hudba / Music Enrica Sciandrone Výroba / Produced by Nikita 
Diakur

V nehostinné aglomerační špíně není snadné přežít ani pro potulnou 
kočku, která je hlavní postavou tohoto 3D animovaného snímku. Jistou 
spřízněnou duši nachází až v tajemném indiánském náčelníkovi. Film 
kombinuje virtuální loutku s počítačovou simulací a rafinovaně pracuje s 
lomenými plochami a barevným spektrem.

It’s hard to survive in an inhospitable agglomeration of filth, even for 
the stray cat who is the main protagonist of this 3D animated film. The 
cat finds a soul mate in a mysterious Indian chief. The film combines 
virtual puppets with computer simulations and artfully utilises fractional 
surfaces and the colour spectrum.

Hnus
Ugly | 11 min 54 sec | Německo / Germany | 2017

Nicolas 
Keppens

Matthias 
Phlips

Nikita Diakur
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Režie / Director Ruth Lingford Výtvarník / Designer Ruth Lingford Technika / Technique 2D počítačem 
/ 2D computer Hudba / Music George Lingford Výroba / Produced by Ruth Lingford

Na principu ani-doku vizualizuje autorka sny o Donaldu Trumpovi, které 
během roku 2016 posbírala od lidí po celém světě. Naděje i obavy týkající 
se nového prezidenta se výrazně vtiskly do mysli i nevědomí responden-
tů a vyvolaly fantaskní snové motivy, jež se režisérce podařilo plynule 
propojit nejrůznějšími metamorfózami.

In this ani-doc, the author visualises dreams about Donald Trump she 
collected from people all over the world in 2016. Hopes and fears related 
to the new president have left noticeable marks on the conscious and 
unconscious minds of the respondents and created astounding dream 
motifs that the director managed to interlink in various metamorphoses.

Sny o Trumpovi
Trump Dreams | 3 min 54 sec | Velká Británie, Spojené státy / United 
Kingdom, United States | 2017

Režie / Director Qin Nan li, Qi Yao Výtvarník / Designer Qi Yao Technika / Technique 2D počítačem /  
2D computer Hudba / Music Qi Yao Výroba / Produced by Qi Yao

Snímek Naznačení se vymyká většinové čínské produkci, a to jak vizu-
álním ztvárněním, tak příběhem i zcizujícím, jakoby dokumentárním 
přístupem. Příběh je zasazen do odlehlé pouště, kde v uzavřené vojenské 
zóně žijí mimozemská monstra, lovící lidské bytosti pro své drastické 
biochemické experimenty.

Implied is different from the majority of Chinese production not only 
in its visual style, but also in its alienating, seemingly documentary, 
approach. The story takes place in a closed military zone containing alien 
monsters hunting humans so they can perform their drastic biochemical 
experiments.

Naznačení
Implied | 9 min 50 sec | Čína / China | 2017

Ruth Lingford

Qi yao

 Krátké filmy / Short Films D

Qin Nan li
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Režie / Director Yulia Ruditskaya Výtvarník / Designer Yulia Ruditskaya Technika / Technique 2D 
počítačem, kresba na papír / 2D computer, drawing on paper Hudba / Music Izzy Gliksberg Výroba / 
Produced by Filmallee

Vizuálně uhrančivý film, využívající v obraze pouze tři barvy, staví 
metaforický příběh na střídání lunárních cyklů. běloruská autorka, nyní 
usazená ve Spojených státech, vytvořila lehce hororovou, nepohádko-
vou pohádku. Na pozadí boje temnoty se světlem sledujeme obyvatele 
vesnice, jak reagují na dorůstání a ubývání měsíce.

This visually captivating film using only three colours draws a metapho-
rical story based on the lunar cycles. The US-based belarusian author 
created a slightly frightening non-fairy-tale. Against the backdrop of the 
struggle between darkness and light, we follow villagers who react to 
the moon’s cycles.

A měsíc se zastavil
And the Moon Stands Still | 10 min 47 sec | Bělorusko, Německo, Spojené 
státy / Belarus, Germany, United States | 2017

Režie / Director Ayce Kartal Výtvarník / Designer Ayce Kartal Technika / Technique 2D počítačem / 2D 
computer Hudba / Music Tarik Aslan Výroba / Produced by Les Valseurs

Výtvarně propracovaný snímek vypráví znepokojivý příběh osmileté 
dívky. Možná až moc zvídavá turecká holčička se ocitá v nemocnici, kde 
se ponořuje do zprvu příjemných vzpomínek na šťastně strávené svátky 
ve vesnici svých prarodičů. Najednou ale do jejích představ začínají 
prosakovat temné motivy…

This visually elaborate film tells the disturbing story of an eight-year-old 
girl. This overly curious Turkish girl finds herself in a hospital where she 
loses herself in at first pleasant memories of happy holidays spent in the 
village of her grandparents. but suddenly dark themes emerge…

Uličnice
Kötü kiz | Wicked Girl | 8 min | Francie, Turecko / France, Turkey | 2017

Režie / Director Niki Lindroth von Bahr Výtvarník / Designer Niki Lindroth von Bahr Technika 
/ Technique loutka, plastelína / puppet, clay animation Hudba / Music Hans Appelqvist Výroba / 
Produced by Malade

Naprosto atypický, pochmurně absurdní loutkový muzikál švédské režisér-
ky, která již v předchozích filmech skvěle propojila ladnou animaci  
s originálními příběhy. Její nový film je sledem výjevů z různých komerčních 
míst, kde obyvatelé, zde (opět) ztvárněni jako zvířata, prožívají různé formy 
existenciální úzkosti či nudy.

This utterly atypical and gloomily absurd puppet musical was made by a Swedish 
director who has managed to excellently connect smooth animation with ori-
ginal stories already in her previous films. Her latest film is a sequence of scenes 
from various commercial places where the inhabitants, here (once again) portra-
yed as animals, go through various forms of existential anxiety and boredom.

Mé břímě
Min börda | The Burden | 14 min 10 sec | Švédsko / Sweden | 2018

yulia Ruditskaya

Ayce Kartal 

Niki Lindroth 
von bahr
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Frédérick 
TremblayRežie / Director Frédérick Tremblay Výtvarník / Designer Frédérick Tremblay Technika / Technique loutka 

/ puppet Hudba / Music Jean-Philippe Lessard Výroba / Produced by Frédérick Tremblay, Pierre Lesage

Frédérick Tremblay je známý tím, že příběhy svých precizně animovaných 
loutkových hrdinů improvizuje přímo před kamerou. Děj se tak často odvíjí 
zcela odlišně, než by divák očekával. V tomto snímku sledujeme muže a ženu, 
kteří společně, i když každý zvlášť, pracují na animovaném filmu – on v noci 
jako animátor, ona ve dne jako výtvarnice.

Frédérick Tremblay is known for improvising the stories of his meticulously ani-
mated puppets directly in front of the camera. That means the stories often un-
fold in a way the audiences would never expect. In this film, we see a man and 
a woman who, together, yet each on their own, work on an animated film – he 
during the night, as an animator, and she during the day, as a graphic designer.

Loutky nepláčou
Toutes les poupées ne pleurent pas | Dolls Don’t Cry | 20 min 5 sec | 
Kanada / Canada | 2017

Eugène boitsov
Režie / Director Eugène Boitsov Výtvarník / Designer Eugène Boitsov Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Axel Nouveau Výroba / Produced by Autour de minuit, Tant Mieux Prod

Jeden z příspěvků z francouzského cyklu zfilmovaných básní, který dává 
šanci čerstvým absolventům animačních škol zkusit si svou profesi v praxi. 
Tentokrát debutanti zfilmovali poezii Paula éluarda. Svižná, neotřelá animace 
Eugèna boitsova zachycuje člověka, který hledá dva stromy, mezi které by 
zavěsil houpací síť... Jenže jeho hledání je mnohem složitější, než čekal.

Engagement is one the films from a French series of filmed poems that 
provides graduates of animation school with an opportunity to test their 
skills in practice. This time, the young filmmakers adapted Paul éluard’s 
poetry. Eugèn boitsov’s lively animation portrays a man looking for two 
trees on which to hang his hammock… but his search is far more compli-
cated than expected.

Spolu
Engagement | L’alliance | 3 min | Francie / France | 2017

Režie / Director Fabio Friedli Výtvarník / Designer Fabio Friedli Technika / Technique stop-motion / 
stop-motion Hudba / Music Pablo Nouvelle Výroba / Produced by YK Animation Studio

Originální snímek švýcarského filmaře a hudebníka Fabia Friedliho se 
snaží zachytit celý svět v kostce. Pomocí koláží nejrůznějších předmětů 
a motivů autor naznačuje, kudy vede cesta od semínka k válce, od masa 
k lásce a od lhostejnosti k apokalypse… Pestrobarevný vizuální zážitek 
doplňuje nápaditá zvuková stopa.

This original film by the Swiss filmmaker and musician Fabio Friedli 
tries to capture our entire world in a nutshell. Using collages of various 
objects and motifs, the author shows the path from a seed to war, from 
meat to love and from indifference to apocalypse… The colourful visual 
style of the film is supplemented by an inventive soundtrack.

V kostce
In a Nutshell | 5 min 48 sec | Švýcarsko / Switzerland | 2017

Fabio Friedli
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Arthur Sotto

Režie / Director Dennis Tupicoff Výtvarník / Designer Dennis Tupicoff Technika / Technique rotoskopie 
/ rotoscopie Výroba / Produced by Jungle Pictures

Denis Tupicoff se ve svém zamyšlení nad pamětí, kontrastem vzpomínek 
a reality a nad snahou lidské mysli vytvořit celistvý a logický obraz života 
jako příběhu ubírá po vlastních stopách. Poutavě přitom kombinuje ani-
maci, staré fotografie i pasáže z noirových filmů 50. let minulého století.

In his meditation on the contrast of memories with reality and the efforts 
of the human mind to create a compact and logical image of life as a 
story, Denis Tupicoff follows his own path. He combines captivating ani-
mation with old photographs and footage from noir films of the 1950s.

Moje fotka
A Photo of Me | 10 min 48 sec | Austrálie / Australia | 2017

Režie / Director Arthur Sotto Výtvarník / Designer Arthur Sotto Technika / Technique 2D počítačem, 
3D počítačem / 2D computer, 3D computer Hudba / Music Nathanaël Bergese Výroba / Produced by 
Autour de minuit, Tant Mieux Prod

V uplynulých letech společnost Tant Mieux Prod čerpala inspiraci pro 
své filmy v dílech velkých francouzských básníků jako Jacques Prévert, 
Robert Desnos či Guillaume Apollinaire. Film Ryba je součástí nové série 
podle básní Paula éluarda, které poutavá animace čistých linií umně 
zpřístupňuje.

In recent years, Tan Mieux Prod drew inspiration for their films from the 
works of great French poets such as Jacques Prévert, Robert Desnos 
and Guillaume Apollinaire. Fish belongs to a new series inspired by Paul 
éluard’s poems, which are made artfully accessible thanks to captivating 
animation.

Ryba
Poisson | Fish | 3 min | Francie / France | 2017

Dennis 
Tupicoff
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Režie / Director Max Porter, Ru Kuwahata Výtvarník / Designer Marion Lacourt, Max Porter, Ru 
Kuwahata, Victoria Tanto Technika / Technique stop-motion / stop-motion Hudba / Music Bram 
Meindersma Výroba / Produced by Ikki Films

Jeden z letošních kandidátů na Oscara za krátký animovaný film byl 
natočen podle básně Rona Koertgeho. S využitím precizní loutkové 
stop-motion animace citlivě pojednává o vztahu otce a syna, kdy rodič 
svého potomka učí akurátnímu způsobu balení zavazadel pokaždé, když 
odjíždí na cesty.

One of this year’s nominees for the Academy Award for the best anima-
ted short film is an adaptation of a poem by Ron Koertge. Using excellent 
puppet stop-motion animation, it explores the relationship between a 
son and a father who teaches his offspring how to pack properly every 
time he’s leaving on his travels.

Prázdný prostor
Negative Space | 5 min 30 sec | Francie / France | 2017

Režie / Director Zbigniew Czapla Výtvarník / Designer Zbigniew Czapla Technika / Technique kresba 
na papír, malba na papír, rotoskopie, inkoust na papíře / drawing on paper, painting on paper, rotoscoping, ink 
on paper Hudba / Music Marcin Oles Výroba / Produced by Tomasz Wolf

Prchavost animované kresby tuší v propojení s akvarelem a malbou 
akrylovými barvami odráží v tomto sugestivním snímku jeho ústřední 
téma. Představy i vzpomínky autora se zde mísí v podmanivém proudu 
vědomí, který provází monolog o podivném jevu, kterým není nic menší-
ho než samotný život, jeho počátky a konce.

In connection with watercolours and acrylic paints, the ephemeral nature 
of Indian ink animation reflects the main theme of this suggestive film. The 
author’s imagination and his memories mix in a captivating stream of con-
sciousness accompanied by a monologue about a strange phenomenon 
that happens to be life itself along with its beginnings and its endings.

Podivný případ
Dziwny przypadek | Strange Case | 13 min 30 sec | Polsko / Poland | 2017

Režie / Director Kang-Min Kim Výtvarník / Designer Kang-Min Kim Technika / Technique kresba na 
papír, plošková animace, písek / drawing on paper, cut out, sand Hudba / Music Barrett Slagle Výroba / 
Produced by Studio ZAZAC

Dědictví po rodičích může mít různé podoby. Charakterové vady, ne-
snesitelnou povahu, děsivé nemoci. Nebo taky otravné a neuvěřitelně 
obrovské mateřské znaménko. Autor snímku prostřednictvím ploškové 
animace zkoumá vztah rodiče a dítěte a význam znaménka, které mají 
společné vlastní vůli navzdory.

Inheritance from one’s parents can come in many different forms. Cha-
racter flaws, insufferable temper and terrifying diseases. Or an annoying 
and huge birthmark. Using cut-out animation, the author examines 
the relationship between a parent and a child and the meaning of the 
birthmark that they share despite their own will.

Znaménko
점 | Jeom | 4 min 12 sec | Jižní Korea / South Korea | 2017

Max PorterRu Kuwahata

Zbigniew 
Czapla

Kang-Min Kim
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Režie / Director Réka Bucsi Výtvarník / Designer Réka Bucsi Technika / Technique 2D počítačem, 
3D počítačem / 2D computer, 3D computer Hudba / Music Mads Vadsholt Výroba / Produced by The 
Animation Workshop/VIA University College

Oceňovaná maďarská autorka Réka bucsiová přináší svůj nejnovější film, 
ve kterém se vrhá do hlubin sluneční soustavy a staví život individua  
do vesmírného měřítka. Pestrá kombinace stylů a animačních technik  
i autorčin smysl pro absurditu a znepokojivé obrazy dělá z této výpravy 
jedinečný zážitek.

In her latest film, the award-winning Hungarian filmmaker Réka bucsi ex-
plores the depths of the Solar System and measures the life of an individual 
on a cosmic scale. Thanks to the multi-coloured combination of style and 
animation techniques as well as the author’s sense for absurdity and distur-
bing images, this voyage guarantees an extraordinary experience.

Solar Walk
Solar Walk | 20 min 55 sec | Dánsko / Denmark | 2018

Režie / Director Daisy Jacobs, Christopher Wilder Výtvarník / Designer Daisy Jacobs Technika / 
Technique stop-motion, mix technik / stop-motion, mixed media Hudba / Music Huw Bunford Výroba / 
Produced by Life-Size Films

Jejich starý dům už nikdo neobývá, Toby se ho proto chystá prodat. Prázd-
né rodinné hnízdo je však plné kusých vzpomínek. Jaké to vlastně bylo, 
když se rodiče rozváděli? Osobní i univerzální příběh jedné rodiny se vy-
značuje pestrou škálou technik od malby po stop-motion a hrané pasáže.

No one lives in their old house anymore, so Toby wants to sell it. His old 
family nest is full of fragments of memories. What was it like when his 
parents went through a divorce? This personal yet universal story of one 
family was made using various techniques from drawing through stop-
-motion to live-action sequences.

Jak to bylo
The Full Story | 7 min 30 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017

Režie / Director Michaela Müller Výtvarník / Designer Michaela Mueller Technika / Technique malba 
na sklo / painting on glass Hudba / Music Fa Ventilato, Hrvoje Stefotić Výroba / Produced by Kinorama, 
Schick Productions

V tomto snímku stavějícím na důkladném pozorování letištního mumraje 
klade autorka do popředí atmosféru místa, kde denně dochází k rede-
finici svobody jedince nejen kvůli bezpečnostním opatřením. Zručnou 
malovanou animaci doplňuje autentickou zvukovou stopou a pohybuje 
se tak na hranici dokumentu.

In this film which closely observes the airport hustle and bustle, the 
author is focusing on the atmosphere of a place that witnesses the 
redefinition of one’s freedom every day, and not only because of security 
measures. Skilful animation in combination with an authentic soundtrack 
makes this film oscillate on the border of a documentary.

Letiště
Airport | 11 min | Švýcarsko, Chorvatsko / Switzerland, Croatia | 2017

Daisy Jacobs Christopher 
Wilder

Réka bucsi 

Michaela 
Müller
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Studentské filmy A / Student Films A
Cestovní deník Tel Aviv | Travelogue Tel Aviv

Hypnagogia | Hypnagogia

Válečné šrámy | War Marks

Stolní hra | A Table Game

Dvojostroví | Twin Islands

Veselka | Wedding Day

Tváří v tvář | Tête à Tête

Vyčerpaní | Pumped Up

Ming 

bože | Oh Jesus

Dudek a sovy | The Hoopoe and the Owls

Dost | Enough

Duch života | The Spirit of Life

Spacedogs 

Protilehlé póly | Poles Apart

Studentské filmy B / Student Films B
Štvanice | Chase

Tlak v kabině | Cabin Pressure

Četníci a zloději | Cops & Robbers

Severovýchodní království |  
The Northeast Kingdom

Pokec s doktorem Zussmanem | 
Just Passing with Dr. Zussman

Sněhobílá kolínská | Snow White Cologne

Egon bondy o filozofii a vůbec | Wandering 
bondy

Trhlina | The Crack

Každodenní pokec | A Daily Chat

Okupace | Overrun

Moře | Sea

V končinách nudy | Once in the Fields of boredom

Ó matko! | Oh Mother!

Studentské filmy C / Student Films C
Květina nalezena! | Flower Found!

Příští zastávka... | Exit

Život podle Hety | Living Like Heta

O Červené karkulce | Little Red Riding Hood

Liv

yola

Neotvírej oči | Don‘t Wake

FOOD

Milostný dopis tomu, jehož jsem si vymyslela | 
Love Letter to the One I Made Up

Vlnky | Ripple

Návštěva na dálku | Closed Visit

Eva

Jestliže dokážete | If you can

Mukumů | Mukumu

Kde se berou tlustí holubi? |  
Where Do Fat Pigeons Come From?

Ještě ne | Not yet
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Režie / Director Magdalena Kvasničková Výtvarník / Designer Magdalena Kvasničková Technika / 
Technique 2D počítačem, 3D počítačem, stop-motion, malba na sklo / 2D computer, 3D computer, stop-
motion, painting on glass Hudba / Music Matouš Hejl Výroba / Produced by VŠUP

Snímek Hypnagogia je svěžím experimentem, jež kombinuje abstraktní 
výjevy s postupy tradičního ani-doku. Poetickým a dokumentárním způ-
sobem zobrazuje stav těsně před usnutím a popisuje a ilustruje vizuální  
a senzorické jevy, které zažíváme, když překračujeme hranici mezi bdě-
lostí a spánkem.

Hypnagogia is an original experiment that combines abstract scenes with 
techniques of traditional ani-docs. The film depicts the state of falling 
asleep, and describes and illustrates the visual sensory phenomena that 
are experienced when crossing the borders of sleep in its own poetic and 
documentary-style way.

Hypnagogia
4 min 58 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Režie / Director Samuel Patthey Výtvarník / Designer Samuel Patthey Technika / Technique kresba na 
papír, malba na papír, mix technik / drawing on paper, painting on paper, mixed media Hudba / Music Julien 
Gobet , Patrick Overney Výroba / Produced by Hochschule Luzern

Snímek je pocitovým cestovním deníkem mladého studenta, který přijíž-
dí na půlroční pobyt do Tel Avivu. Autor využil propojení naivní kresby  
s realistickými útržky nejrůznějších dokladů a formulářů, aby vykreslil po-
city tápajícího Evropana v zemi plné protikladů. Skrz kresbu se pokouší 
pochopit rozpory ve Svaté zemi.

This film is an emotional travelogue of a young student who comes to 
live in Tel-Aviv for six months. The director combines naïve drawing with 
realistic pieces of various documents and forms to portray the feelings of 
a European lost in a country full of contradictions. His film tries to under-
stand the contrasts of the Holy Land.

Cestovní deník Tel Aviv
Travelogue Tel Aviv | 6 min | Švýcarsko / Switzerland | 2017

Magdalena 
Kvasničková

Samuel 
Patthey

 Studentské filmy / Student Films A
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Režie / Director Charlotte Sarfati, Christine Jaudoin, Fanny Teisson, Lara Cochetel, Manon Sailly, Raphaël 
Huot Výtvarník / Designer Manon Sailly Technika / Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / 
Music Valentin Lafort Výroba / Produced by Supinfocom Rubika

Kolektivní film studentů ze školy známé specializací na počítačovou 3D 
animaci. Východní Dvojostrov a Západní Dvojostrov tvoří souostroví, 
kterému vládnou dva králové a jejichž obyvatelé jsou následovníci kultu 
symetrie. Všechno zde tedy existuje ve dvou variantách. Jednoho dne 
však královna Západního Dvojostrova porodí jedináčka…

Twin Islands is a film by a collective of students from a school specializing 
in 3D animation. Twin Island East and Twin Island West are two twin 
islands governed by two kings, where the inhabitants follow the cult 
of symmetry. Therefore, everything goes two by two. but one day, the 
queen of Twin Island West gives birth to an only child...

Dvojostroví
Twin Islands | 7 min 18 sec | Francie / France | 2017

Režie / Director Nicolás Petelski Výtvarník / Designer Nicolás Petelski Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music David Forner Výroba / Produced by Polytechnic University of 
Valencia

„Trpělivost je dar,“ říká o svém filmu autor původem z buenos Aires, avšak 
studující v Evropě. Tato slova jeho absurdní hříčku dobře vystihují. Divák 
přihlíží jakési zvláštní a pozvolné variantě stolního tenisu a paralelně sle-
duje netrpělivost přihlížejících. Režisér si závěrečným propojením obou 
světů připravil skvělou pointu.

“Patience is a gift,” says the director born in buenos Aires – but studying 
in Europe – about his film. It is a fitting description for this absurd visual 
spectacle. We watch a strange and slow variant of table tennis and in 
parallel see how the game’s spectators are impatient. by connecting both 
worlds, the director comes to an excellent conclusion at the end of his film.

Stolní hra
A Table Game | 3 min 53 sec | Španělsko / Spain | 2017

Režie / Director Meshy Koplevitch Výtvarník / Designer Meshy Koplevitch Technika / Technique 
malba na papír / painting on paper Výroba / Produced by Bezalel Academy of Arts and Design

Film je inspirován vzpomínkami z autorčina mládí stráveného v jednom 
izraelském kibucu poblíž syrských a libanonských hranic. Zobrazuje 
setkání jejího mladšího já s vojáky nasazenými v kibucu během druhé 
libanonské války. Setkání představuje nadšení a naději, ale zároveň i 
hrozbu a nebezpečí.

The movie deals with youthful memories of the filmmaker, who grew up 
on an Israeli kibbutz, located close to the Syrian and Lebanese borders. 
The film depicts an encounter between her young self and soldiers who 
were stationed at the kibbutz during the Second Lebanon War. The en-
counter is a moment of excitement and renewal, while also representing 
a threat and danger.

Válečné šrámy
War Marks | 6 min 22 sec | Izrael / Israel | 2017

studenti / students of Supinfo com Rubika School

Nicolás Petelski

Meshy 
 Koplevitch
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Marion Ichard

Zuzana Čupová

Režie / Director Marion Ichard Výtvarník / Designer Marion Ichard Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Alexis Pecharman Výroba / Produced by La Poudrière 

Groteskní a výtvarně svérázný snímek Vyčerpaní vznikl jako absolventský 
počin mladé autorky ze školy La Poudrière a následně ho odvysílala i 
televize Arte. Marion Ichardová zobrazila zvláštní pracovní prostředí, 
kde mají obkladači a dlaždiči plné ruce práce. A to ještě netuší, že se je 
chystají navštívit akcionáři firmy.

This grotesque and artistically distinct film is the graduate project of 
a young filmmaker from the French school La Poudrière. It was picked 
up by Television Arte. Marion Ichard portrayed a very strange working 
environment where tile layers and pavers are very busy. but they have no 
idea that the company’s shareholders are about to visit them.

Vyčerpaní
Coups de pompe | Pumped Up | 4 min 14 sec | Francie / France | 2017

Režie / Director Natasha Tonkin Výtvarník / Designer Natasha Tonkin Technika / Technique 2D 
počítačem, stop-motion, kresba na papír, plošková animace, reálné záběry / 2D computer, stop-motion, 
drawing on paper, cut out, real shooting Hudba / Music Naomi McLean Výroba / Produced by NFTS

Téma odcizení a izolace v současném světě mobilních telefonů a tabletů 
reflektují filmaři často. Nataša Tonkinová se s ním ale vypořádala origi-
nálním příběhem i nezvyklým výtvarným uchopením. Příběh sleduje 
veselou Kerri, která tráví víkend s rodinou své sestry, když ale nastanou 
problémy, technologie představují snadný únik.

Filmmakers often reflect alienation and isolation in the world of mobile 
phones and tablets. but Nataša Tonkinová turned it into an original story 
portrayed with a distinct artistic style. The story follows the fun-loving 
Kerri as she spends the weekend with her sister‘s family. When tensions 
begin to flare, technology provides easy respite.

Tváří v tvář
Tête à Tête | 7 min 41 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017

Režie / Director Zuzana Čupová Výtvarník / Designer Zuzana Čupová Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Antonín Dvořák Výroba / Produced by UTB Zlín 

Živoucí snímek stojící na strhujícím rytmu, a to jak zvukovém, tak vizu-
álním. Autorce se ve víru pulsujících obrazů podařilo zachytit tradiční 
českou vesnickou svatbu s jejími folklorními zvyky a prvky. Pomocí vý-
tvarných zkratek, náznaků i podařených metamorfóz a za tónů Dvořáko-
vých Slovanských tanců zobrazuje atmosféru bezbřehého veselí.

This lively film revolves around a frenzied rhythm – both musical and 
visual. In a vortex of pulsating images, the author managed to portray a 
traditional Czech country wedding along with its folklore traditions. Using 
artistic shortcuts, allusions and successful metamorphoses, she depicts the 
atmosphere of absolute merriment accompanied by the tones of Dvořák’s 
Slavonic Dances.

Veselka
Wedding Day | 3 min 13 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Natasha Tonkin
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Narges 
Haghighat

 betina bożek

Danski Tang

Režie / Director Narges Haghighat Výtvarník / Designer Narges Haghighat Technika / Technique 
malba na papír / painting on paper Hudba / Music Patirck Bengio Výroba / Produced by Mel Hoppenheim 
School of Cinema

Původem íránská autorka, specializující se mimo jiné na malbu akrylový-
mi a olejovými barvami, si jako předlohu pro svůj film vybrala prastarý 
íránský příběh. Pomocí sugestivní malované animace vypráví o dudkovi, 
který vyslyší radu moudrých sov, jak přežít. Mrazivost bajky podtrhuje 
vizuální prolínání světa lidí a ptáků.

The Iranian author, who drew inspiration from an old Iranian story, spe-
cializes in acrylic and oil painting. Using suggestive painted animation, 
she tells the story of a hoopoe who asks old owls how to survive. The 
frostiness of this fable is underpinned by a visual connection of the world 
of people and birds.

Dudek a sovy
The Hoopoe and the Owls | 3 min 45 sec | Kanada / Canada | 2017

Režie / Director Betina Bożek Výtvarník / Designer Betina Bozek Technika / Technique kresba na 
papír / drawing on paper Hudba / Music Kaja Szwarnóg Výroba / Produced by Jan Matejko Academy of 
Fine Arts

Polská autorka ne zcela uchopitelného snímku originálně propojila 
dětsky naivní kresbu pastelkou s estetikou ošklivosti zdeformovaných 
anonymních těl. Ta se filmem divně potácejí, propojují se, nafukují a zas 
mizí… Režisérka betina bożek popisuje zobrazenou realitu dvěma slovy: 
setrvačnost a chaos.

The Polish author of this not easily comprehendible film connected chi-
ldishly naïve crayon drawings with the hideous aesthetics of deformed 
anonymous bodies. They wander through the film, merge, bloat and 
vanish…Director betina bożek describes the portrayed reality with two 
words: inertia and chaos.

Bože
O Jezu! | Oh Jesus | 3 min 50 sec | Polsko / Poland | 2017

Film zobrazuje zážitky čínské ženy z doby, kdy působila jako živý model 
v zahraničí. Ming zobrazuje tělo asijské ženy, neustále označované jako 
exotické, jako objekt ponížení a zkoumá psychologické dopady mužské-
ho pohledu na něj a také neslučitelné ideály západních a východních 
standardů krásy a ženskosti.

The film relates a Chinese woman’s experience as a live figure model 
while abroad. Ming depicts the Asian female body as an object of humi-
liation and investigates the psychological ramifications of the male gaze 
and constantly being labelled as exotic, as well as the clashing ideals of 
Eastern and Western standards of beauty and femininity.

Režie / Director Danski Tang Výtvarník / Designer Danski Tang Technika / Technique 2D počítačem / 
2D computer Hudba / Music Miller Wrenn Výroba / Produced by CalArts

Ming
3 min 7 sec | Spojené státy / United States | 2017
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Sophia  
Schönborn Režie / Director Sophia Schönborn Výtvarník / Designer Sophia Schönborn Technika / Technique 2D 

počítačem, kresba na papír / 2D computer, drawing on paper Hudba / Music Markus Zierhofer Výroba / 
Produced by HFF „Konrad Wolf“ Potsdam-Babelsberg

Atypicky vizuálně stylizovaný snímek, využívající nezvyklých barevných 
kombinací a komiksových postupů, natočila autorka, jež se původně chtěla 
zabývat biologií. Její film se odehrává na vzdálené planetě obydlené různý-
mi psy. Zdá se však, že jejich okolí jim nepřeje a budou muset najít způsob, 
jak si zajistit poklidný život.

This atypically stylised film, which uses unusual colour combinations and 
graphic novel techniques, was made by a director who originally wanted 
to focus on biology. Her film is set on a distant planet inhabited by various 
dogs. It seems, however, that their surroundings are hostile and the dogs 
will have to find a way to live a peaceful life.

Anne Mirjam 
Kraav Režie / Director Anne Mirjam Kraav Výtvarník / Designer Anne Mirjam Kraav Technika / Technique 

kresba na papír / drawing on paper Hudba / Music Kaur Kohv Výroba / Produced by Estonian Academy of Arts

Mohlo by to být úplně běžné ráno, kdyby někdo nezaťukal na dveře. Nena-
dálé vyrušení vyvolá v domácnosti mladé ženy sérii tragikomických nehod, 
která nečekaně graduje. Co když dostane šanci vrátit čas a zkusit to znovu? 
Lehce morbidní a naivně nakreslený film se nese v duchu oblíbené estonské 
absurdity, typické pro mnohé tamější animace.

It could have been a pretty ordinary morning if someone hadn’t come 
knocking at the door. This unexpected disturbance triggers an escalating 
series of tragicomic accidents in the household of a young lady. but what if 
she had a chance to turn back time and try again? This slightly morbid film 
with naïve drawing is full of popular Estonian absurdity typical for many 
Estonian animated films.

Duch života
Eluvaim | The Spirit of Life | 4 min 10 sec | Estonsko / Estonia | 2017

Spacedogs
5 min 42 sec | Německo / Germany | 2017

Anna Mantzaris
Režie / Director Anna Mantzaris Výtvarník / Designer Anna Mantzaris Technika / Technique stop-
motion / stop-motion Hudba / Music Phil Brookes Výroba / Produced by Royal College of Art

Původem švédská režisérka proslula už předchozím krátkým filmem But 
Milk Is Important (Ale mléko je důležité) promítnutým na více než 100 festi-
valech. Stejný výtvarný přístup využívající plstěných loutek vtělila 
i do svého nejnovějšího filmu. Ten komicky až absurdně zobrazuje situa-
ce, v nichž postavy naprosto ztrácejí sebekontrolu.

 The author, who was born in Sweden, attracted attention with her previ-
ous short film but Milk is Important, which was screened at more than 100 
festivals. She used the same artistic approach using felt dolls in her latest 
film. It humorously depicts situations during which the film’s characters 
lose self-control.

Dost
Enough | 2 min 19 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017
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Paloma baeza
Režie / Director Paloma Baeza Výtvarník / Designer Paula Giménez Technika / Technique stop-
motion / stop-motion Hudba / Music Hollie Buhagiar Výroba / Produced by NFTS

Vynikající loutkové drama z polární oblasti natočila autorka, jež začínala 
svou filmařskou kariéru na opačné straně kamery – jako herečka. Film 
vypráví příběh o nezvyklém setkání lední medvědice Nanuk a nadše-
ného medvěda grizzly Aklaka, které svedly dohromady změny v jejich 
přirozeném prostředí.

This excellent puppet drama set in the Polar regions was made by  
a director who started her career on the other side of the camera – as 
an actress. Poles Apart tells the story of an unlikely meeting between 
Nanuk, a tough female polar bear, and Aklak, an enthusiastic male grizzly 
bear, brought together by their changing habitats.

Protilehlé póly
Poles Apart | 12 min | Velká Británie / United Kingdom | 2017
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Matthew Lee
Režie / Director Matthew Lee Výtvarník / Designer Sally Hughson Technika / Technique 2D počítačem, 
stop-motion / 2D computer, stop-motion Hudba / Music Rachael Philip Výroba / Produced by NFTS

Groteska s plstěnými loutkami zachycuje zážitek Grahama Pengeho, 
pasažéra, obsedantně se zabývajícího bezpečnostními předpisy při letu. 
Když se vedle něj posadí bezstarostná cestující, Graham začíná propadat 
panice a přestává ovládat své fantazie. Stop-motion animace je jen lehce 
doplněná postprodukčními zásahy.

This slapstick comedy with felt dolls portrays Graham Penge, a passenger 
obsessively following the in-flight safety regulations. but when a careless 
passenger sits next to him, Graham starts to panic and his imagination 
runs wild. Stop-motion animation of the film was slightly modified in 
post-production.

Tlak v kabině
Cabin Pressure | 3 min 15 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017

Štvanice
Chase | 11 min 33 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Originální ani-dok oživuje s pomocí dobové grafiky vzpomínky nejen 
na dobu slávy československého hokeje, ale i na jeho černé okamžiky. 
Konkrétně se autorka zaměřuje na represe, které si státní aparát přichys-
tal pro hráče státní reprezentace v roce 1950. Zakládá na autentických 
výpovědích žijících pamětníků a archivním materiálu.

Using period graphics, this original ani-doc revives the glory days of Cze-
choslovak hockey along with its dark moments. The author focuses on 
government repressions against the Czechoslovak national team players 
in 1950. The film is based on authentic testimonies of living witnesses 
and archive footage.

Režie / Director Michaela Režová Výtvarník / Designer Michaela Režová Technika / Technique mix 
technik / mixed media Hudba / Music Marek Mrkvička, Martin Horáček Výroba / Produced by VŠUP

Michaela Režová
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Pokec s doktorem Zussmanem
Just Passing with Dr. Zussman | 4 min 20 sec | Izrael / Israel | 2017

Režie / Director Anat Efrati, Yannay Matarasso Výtvarník / Designer Yannay Matarasso Technika / 
Technique 2D počítačem / 2D computer Výroba / Produced by Bezalel Academy of Arts and Design

Kratičký, výborně vypointovaný snímek je dílem izraelského tvůrčího dua 
yannay Matarasso a Anat Efrati, absolventů známé školy bezalel. Jedná se o 
černohumornou hříčku nabitou ironií, jež je pomyslnou epizodou z tajemné 
talk show záludného doktora Zussmana. Kdo bude tentokrát nešťastný 
host, který sehraje k obveselení diváků svou tragickou úlohu?

This short film with a clever punch line was made by the Israeli duo yannay 
Matarasso and Anat Efrati – both graduates of the renowned bezalel Acade-
my of Arts and Design. Their irony-filled black comedy is a fictitious episode 
from a mysterious talk show of the deceitful Dr. Zussman. Who will be his 
unfortunate guest and play a tragic part in order to entertain the audience?

yannay  
Matarasso

Anat Efrati

Alan Jennings
Režie / Director Alan Jennings Výtvarník / Designer Alan Jennings Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Diego Gaeta Výroba / Produced by CalArts

Několik málo značně úzkoprsých obyvatel kolonie Nové Anglie je hluboce 
otřeseno, když se k nim do vesnice nastěhuje neznámý muž. Jejich zaběhlé 
rituály a zvyky (či zlozvyky) jsou rázem v ohrožení. Zároveň do jejich životů 
proniká neznámá mystická bytost… Autor studoval experimentální tvor-
bu, což se v této černohumorné komedii projevuje hlavně v rovině obrazu.

Several considerably small-minded colonists from New England get de-
eply agitated when an unknown man moves to their village. Their rituals 
and customs (or perhaps bad habits) are suddenly endangered and an 
unknown mystic creature infiltrates their lives… As proven by the film’s 
visual style, the creator of this black comedy studied experimental film.

Severovýchodní království
The Northeast Kingdom | 7 min 49 sec | Spojené státy / United States | 2017

Sugestivně a citlivě natočený snímek o hře na policisty a zloděje, kterou 
si krátí volný čas parta odrůstajících dětí. Že nejde o nevinnou dětskou 
hru, si hlavní hrdina Daniel uvědomuje okamžitě. Svoje role tu sehrají 
silné emoce, první lásky, závist i tlaky v hierarchii mezi dětmi. A potvrzuje 
se, že chytat nebo být chytaný je opravdu rozdíl.

This suggestive and sensitive film shows a game of cops and robbers 
played by a group of youths. Daniel, the main protagonist of the film, 
immediately realizes that it’s not just an innocent children’s game. It is 
affected by strong emotions, first love, jealousy and the hierarchy within 
the group. And, as is confirmed by the film, there is a big difference 
between catching someone and being caught.

Florian Maubach
Režie / Director Florian Maubach Výtvarník / Designer Florian Maubach Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music - - Výroba / Produced by Kunsthochschule Kassel

Četníci a zloději
Räuber & Gendarm | Cops & Robbers | 8 min 16 sec | Německo / Germany | 2017
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Mika Koskinen
Režie / Director Mika Koskinen Výtvarník / Designer Mika Koskinen Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Anu Falck Výroba / Produced by Turku Arts Academy

Absolventský film finského autora je výjevem, který melancholicky  
a s dávkou severské pochmurnosti zobrazuje nezastavitelný tok času. 
Film se odehrává v nepříjemné zimě. Autor v obraze propojil každoden-
nost i sny s neuskutečnitelnou touhou člověka zastavit některé životní 
momenty a přelstít tak čas, jež utíká někdy až příliš bezohledně.

With melancholy and a dose of Northern dismalness, this graduate film 
of a Finnish author portrays the unstoppable flow of time. The film is set 
in a dreary winter and the author connects everydayness and dreams 
with man’s unachievable desire to pause certain moments in life and 
trick time, which sometimes flows too relentlessly.

Trhlina
Railo | The Crack | 4 min 58 sec | Finsko / Finland | 2017

Režie / Director Veronika Zacharová Výtvarník / Designer Veronika Zacharová Technika / Technique 
2D počítačem / 2D computer Výroba / Produced by UTB Zlín

Krátká, hravá a příjemně stylizovaná „studie“ je autorskou interpretací 
myšlenek Egona bondyho – známého českého básníka, spisovatele a pře-
devším filozofa. Autorka se záměrně nesnaží ilustrovat komentář, naopak 
ho vizuálním ztvárněním vtipně doplňuje a rozvíjí pomocí asociací, 
metafor či nadsázky.

This short, playful and pleasantly stylised “study” is an interpretation of 
the thoughts of Egon bondy – famous Czech poet, writer and in parti-
cular philosopher. The author is deliberately not trying to illustrate the 
commentary, but rather to accompany it with a visual form humorously 
filled with associations, metaphors and irony.

Egon Bondy o filozofii a vůbec
Wandering Bondy | 2 min 13 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Veronika 
Zacharová

Amanda 
Eliasson Režie / Director Amanda Eliasson Výtvarník / Designer Amanda Eliasson Technika / Technique malba 

na papír / painting on paper Hudba / Music Kerstin Ljungstrom Výroba / Produced by Royal College of Art

Emotivní ani-dok s prvky vizuální básně je natočen podle skutečného 
příběhu. Autorka se v něm snaží vyrovnat s drogovou závislostí své mlad-
ší sestry, přičemž se v ní pere mnoho pocitů – především láska a ztráta. 
Každá fáze filmu je ručně vybarvovaná akrylovými barvami, což přidává 
příběhu na intenzitě sdělení.

This emotional ani-doc with elements of a visual poem is based on  
a true story. Its author, who tries to cope with her younger sister’s drug 
addiction in the film, is full of conflicting emotions – in particular love 
and loss. Each phase of the film is hand coloured with acrylic paint, which 
increases the intensity of its message.

Sněhobílá kolínská
Snow White Cologne | 6 min 20 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017
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Marharita 
Tsikanovich

Režie / Director Marharita Tsikanovich Výtvarník / Designer Marharita Tsikhanovich Technika / 
Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Trio Portmone Výroba / Produced by Fakulta 
designu a umění Lad. Sutnara

Melancholická, silně vizuální plavba člověka v moři života, využívající pouze 
černobílých odstínů. Postava proplouvá obrazy a dalšími obrazy v obrazech, 
přičemž autorka poutavě, i když pomocí minimalistické kresby, zobrazuje 
pomíjivost času, hranice lidské svobody i osamělost člověka jako jedince.

This melancholic and strongly visual voyage of man in the sea of life uses 
only black and white. A figure is navigating through images and other 
images within images and the author, using only minimalist drawings, 
captivatingly portrays the fleeting nature of time, the boundaries of 
human freedom and the loneliness of a man as an individual.

Moře
Sea | 3 min 49 sec | Bělorusko, Česká republika / Belarus, Czech Republic | 2017

Okupace
Overrun | 7 min 42 sec | Francie / France | 2017

Okupace, kolektivní film francouzských studentů, absolventů Supinfo-
com Rubika School (Valenciennes, France), vypráví příběh mravence, 
který se octne na temném a chladném místě. Sledujeme jeho cestu k 
záchraně skrze zdánlivě znepokojivý, nebezpečný, avšak fascinující svět.

Overrun, a film made by a collective of French students – graduates of 
the Supinfocom Rubika School – tells the story of an ant who is plunged 
into a dark and cold place. We follow its journey through this seemingly 
disturbing and dangerous, yet fascinating world and its quest to escape.

Režie / Director Adrien Zumbihl, Antonin Derory, Diane Thirault, Jérémie Cottard, Matthieu Druaud, Pierre 
Ropars Výtvarník / Designer Pierre Ropars Technika / Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / 
Music Jordan Rees, Kevin Bardin Výroba / Produced by Supinfocom Rubika

absolventi / graduates of Supinfo com Rubika School

 Cheng-Hsu 
Chung

Každodenní pokec
A Daily Chat | 5 min 3 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017

Režie / Director Cheng-Hsu Chung Výtvarník / Designer Cheng-Hsu Chung Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Jarrah Hewes Výroba / Produced by Royal College of Art

Odvážný, absurdní a prapodivnou erotikou nabitý snímek natočil 
mladičký autor z Tchaj-wanu, který se přesunul za studiemi animace do 
Velké británie. Snímek vychází z dialogu plného emocí a touhy, jež vedou 
oběšení milenci. Rozhovor se však, zvlášť v kombinaci s nečekanými 
vizuálními výjevy, jeví jako čím dál tím nesmyslnější.

This bold and absurd film filled with bizarre eroticism was made by 
 a young Taiwanese filmmaker who relocated to Great britain to study 
animation. His film is based on a dialogue full of emotions and desires 
between two lovers on the gallows. but their dialogue, especially in com-
bination with unexpected visuals, becomes more and more absurd.
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Ó matko!
O Matko! | Oh Mother! | 12 min 15 sec | Polsko / Poland | 2017

Výtvarně i stylem vyprávění originální film, v němž autorka nevšedním 
způsobem zachytila závislý vztah matky a syna. Ti si průběžně mění role: 
jednou je neohroženou ochranitelkou matka, jindy zas syn přebírá zodpo-
vědnost a stará se o ni. Autorka si pohrává s obrazem, jako jedna postava s 
druhou. Co se ale stane, když se syn rozhodne pro samostatný život?

In this artistically and narratively original film, the author remarkably 
portrays the dependent relationship between a mother and a son. both 
protagonists of this relationship continuously interchange roles – one 
time, the mother is the intrepid protector, another time the son takes 
over responsibility and takes care of her. The author plays with her 
images much like her characters play with each other. but what will 
happen when the son decides to have an independent life?

Režie / Director Paulina Ziolkowska Výtvarník / Designer Paulina Ziolkowska Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Tomasz Opalka Výroba / Produced by FUMI Studio

Režie / Director Teele Strauss Výtvarník / Designer Teele Strauss Technika / Technique mix technik / 
mixed media Hudba / Music Romer Laidsaar Výroba / Produced by Estonian Academy of Arts

V končinách nudy
Ükskord igavuse väljadel | Once in the Fields of Boredom | 5 min 20 sec | 
Estonsko / Estonia | 2017

Snímek, zachycující krizi ve vztahu muže a ženy, využívá originální animace 
zasazené do reálného prostředí temného lesa. Znuděný pár pociťuje jednoho 
večera tak silnou prázdnotu, že se muž rozhodne odejít. Zatímco prchá noč-
ními stíny, sílí v něm zvědavost, co se asi děje s partnerkou – a ta ho žene zase 
zpět. Jenže – není už na návrat pozdě?

This film portraying a crisis in a relationship between a man and a wo-
man uses original animation against the background of a real dark forest. 
The bored couple feels so empty one evening that the man decides to 
leave. While he flees through the night shadows, he becomes more and 
more curious about what is happening with his partner – and she wants 
him back. but is it too late to return?

 Teele Strauss

Paulina  
Ziolkowska
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Jerzy TaborRežie / Director Jerzy Tabor Výtvarník / Designer Jerzy Tabor Technika / Technique inkoust na 
papíře / ink on paper Hudba / Music Bogdan Klat, Piotr Kaliński Výroba / Produced by Polish National 
Film School in Łódź

Výtvarně minimalistický snímek staví především na rytmu a opakování. 
Anonymní postavy, půvabně zachycené tuší, zde svými gesty a specifický-
mi předměty evokují jednu z nejběžnějších součástí života ve městě. V po-
dání Jerzyho Tabora je obyčejná jízda tramvají výrazně poetickým zážitkem.

This artistically minimalistic film is built mainly around rhythm and repe-
titions. Anonymous protagonists beautifully drawn in Indian ink, along 
with their gestures and specific objects, evoke one of the most ordinary 
activities when living in the city. In Jerzy Tabor‘s film, a regular tram 
commute becomes a highly poetic experience.

Příští zastávka...
Zjazd | Exit | 3 min 41 sec | Polsko / Poland | 2017

Jorn  
Leeuwerink

Režie / Director Jorn Leeuwerink Výtvarník / Designer Jorn Leeuwerink Technika / Technique 
2D počítačem, malba na papír / 2D computer, painting on paper Hudba / Music Bryan Teoh Výroba / 
Produced by HKU University of the Arts Utrecht

Jednoho dne najde myška překrásnou květinu. Když ji někdo neznámý vzá-
pětí vykope a odnese, do pátrání se zapojí další obyvatelé lesa. Případ ztra-
cené květiny tak nabírá nečekané obrátky. Navzdory roztomilosti postav film 
neúprosně směřuje k drsné bajce o tom, kam až mohou vést dobré úmysly.

One day, a mouse finds a beautiful flower. but when someone suddenly 
digs it up and takes it away, other forest animals join the mouse in sear-
ching for it and the case of the missing flower brings an unexpected turn 
of events. Despite the cuteness of its protagonists, the film mercilessly 
takes the form of a hard-boiled fable with a moral that shows where your 
good intentions can take you.

Květina nalezena!
Bloem? | Flower Found! | 6 min 46 sec | Nizozemsko / Netherlands | 2017

 Studentské filmy / Student Films C
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Sunniva 
Fluge Hole

Režie / Director Sunniva Fluge Hole Výtvarník / Designer Ching Apple Toh, Lara Frank, Laura Perkins, 
Sarah Vanner, Sunniva Fluge Hole Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music 
Therese Egeland Výroba / Produced by The Arts University at Bournemouth

Snímek upoutá důslednou melancholickou barevností odrážející jeho 
téma. Liv je stará a nemocná, jejím jediným společníkem je věrný čtyřno-
hý přítel, na důstojnosti jí to však neubírá. Film půvabně zachycuje neod-
vratný konec života ženy, jejíž jméno zní stejně jako anglické sloveso „žít“.

This film will captivate you with its melancholic colourfulness reflecting 
its theme. Liv may be old and sickly and her only companion is her loyal 
four-legged friend, but that makes her no less respectable. The film 
beautifully captures the inevitable end of life of a woman whose name is 
pronounced like the word „live.“

Liv
3 min 57 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017

Režie / Director Martina Holcová Výtvarník / Designer Martina Holcová Technika / Technique 2D 
počítačem, malba na papír / 2D computer, painting on paper Hudba / Music Martina Holcová Výroba / 
Produced by  Fakulta designu a umění Lad. Sutnara

Pokud byla stará dobrá Karkulka hodné a bezbranné děvče, na tuhle si vlk 
rozhodně nepřijde! Ve výtvarně výrazném vyprávění si hladová šelma nakonec 
pochutná na jiných dobrotách, než bychom čekali. Vtipně upravenou (ne)po-
hádku o návštěvě u babičky nezapomenutelným způsobem namluvil Ota Jirák.

The Little Red Riding Hood of old was a good-natured and defenceless 
girl, but the wolf will certainly not get to the Little Red Riding Hood from 
this film. In this artistically distinct film, the hungry beast will eventually 
feast on things other than what we would have expected. This humorous-
ly altered (non)fairy-tale about visiting Little Red Riding Hood‘s grandmo-
ther is unforgettably narrated by Czech actor Ota Jirák.

O Červené karkulce
Little Red Riding Hood | 4 min 34 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Martina 
Holcová

bianca 
Caderas

Režie / Director Bianca Caderas, Isabella Luu, Kerstin Zemp Výtvarník / Designer Bianca Caderas, Isabella 
Luu, Kerstin Zemp Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Moritz Widrig 
Výroba / Produced by Hochschule Luzern

Heta si za svůj život vypěstovala mnoho nevšedních zvyků. Patří mezi ně 
například pravidelné stříhání tajemného vousáče. Kvůli malé neopatrnosti 
při posledním zástřihu už ani Heta nebude nikdy stejná... Jak se hrdinka 
tohoto krajně surrealistického snímku vypořádá s náhlou životní změnou?

During her Life, Heta acquired a number of extraordinary habits. One of 
them is giving regular haircuts to a mysterious bearded man. but due 
to a slight slip of the hand during the last haircut, Heta will never be the 
same again... How will the heroine of this surreal film deal with a sudden 
life change?

Život podle Hety
Living Like Heta | 6 min 12 sec | Švýcarsko / Switzerland | 2017

Isabella Luu Kerstin Zemp
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Neotvírej oči 
Hе буди | Don‘t Wake | 6 min 15 sec | Estonsko / Estonia | 2017

Michaela  
Mihalyiová

FOOD
1 min 31 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Režie / Director Michaela Mihalyiová Výtvarník / Designer Michaela Mihalyiová Technika / Technique 
stop-motion, plošková animace / stop-motion, cut out Výroba / Produced by FAMU

Snídaně, oběd, večeře. Ráno, poledne, večer. Začátek, prostředek  
a konec. S připomenutím toho, že láska prochází žaludkem, hledá film 
FOOD paralely mezi stravovacími a namlouvacími rituály a využívá při-
tom ploškové animace i ohýbaného papíru, čímž klasické plošce dodává 
další rozměr.

breakfast, lunch, dinner. Morning, noon, evening. beginning, middle, 
end. The way to a man’s heart is through his stomach and FOOD searches 
for parallels between eating and pairing rituals. The film uses cut-out ani-
mation and folded paper that introduces another dimension to classical 
cut-outs.

Evgeniia 
GolikovaRežie / Director Evgeniia Golikova Výtvarník / Designer Evgeniia Golikova Technika / Technique malba 

na sklo / painting on glass Hudba / Music Horret Kuus Výroba / Produced by Estonian Academy of Arts

Dokázal si vybudovat respekt – za každým tetováním na jeho kůži 
je příběh, který mu ve vězení zajišťoval neotřesitelnou autoritu. Teď 
přichází čas vrátit se do běžného života... Autorka technikou malby na 
sklo zprostředkovává opomíjené společenské téma znovuzapojování 
propuštěnců do společnosti.

He managed to earn respect – behind every tattoo on his skin is a story 
which asserted his absolute authority in prison. but the time has come 
to return to normal life… Using the paint-on-glass animation technique, 
the author tackles the often ignored issue of reintroducing released 
prisoners into society.

Héloïse Ferlay 
Režie / Director Héloïse Ferlay Výtvarník / Designer Héloïse Ferlay Technika / Technique malba na 
papír / painting on paper Hudba / Music Paul Alkhallaf Výroba / Produced by ENSAD

Nad nekonečnými poli zapadá slunce, malá yola se chystá spát. Ještě si vy-
čistit zuby a upravit si dlouhé vlasy, které nosívá v copech. Je tu ale někdo, 
podle koho by měla udělat ještě něco. Možná se pak probudí jako nový 
člověk... Výtvarnou stránku filmu charakterizuje intenzivně barevná malba.

The sun sets over endless fields and little yola is going to bed. She just 
needs to brush her teeth and her long hair that she wears in braids. but 
there is someone who thinks she should do one more thing. She may 
perhaps wake up as a new person… The visual style of the film is charac-
terised by its intensely colourful animation.

Yola
5 min 43 sec | Francie / France | 2017
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Jade Evans Režie / Director Jade Evans Výtvarník / Designer Jade Evans Technika / Technique 2D počítačem, 
ultrafány / 2D computer, cel animation Hudba / Music Jade Evans Výroba / Produced by Kingston 
University London

Návštěva na dálku
Closed Visit | 2 min 20 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017

Navzdory technickým vymoženostem zůstává pro protagonistu odlouče-
ní od dospívajícího syna velkým citovým strádáním. Po rozvodu ho smí 
vídat pouze ve stanovený čas a na určitou dobu. Zdrojem inspirace pro 
autorku byla mj. internetová fóra, film vypovídá o podobách rodičovství 
v současném světě.

Despite modern gadgets, the protagonist of this film suffers emotionally 
because of his separation from his son – after divorcing his wife, he is 
only allowed to see him for a certain period of time on fixed days. The 
author drew inspiration from various internet forums and other sources 
and his film reflects the forms of parenthood in contemporary society.

Mor Israeli
Režie / Director Mor Israeli Výtvarník / Designer Mor Israeli Technika / Technique 2D počítačem / 2D 
computer Hudba / Music Roméo Monteiro Výroba / Produced by La Poudrière 

Vystavěný z pomalu a jemně gradovaných situací čerpá tento film z běž-
ných okamžiků dne na plovárně. Každá z postav postupně získává vlastní 
linku s jemně humornými vrcholy, které jsou spíše vizuálními hříčkami 
než dramatickým dějem, čímž si tento „pozorovatelský“ snímek získává 
jedinečný půvab.

built around slowly and delicately escalating situations, this films draws 
inspiration from ordinary everyday situations at a public swimming pool. 
Each of the film’s characters has its own storyline with humorous arcs 
in the form of visual puns that give this “observational” film a unique 
charm.

Vlnky
Clapotis | Ripple | 4 min 14 sec | Francie / France | 2017

Rachel  
Gutgarts

Režie / Director Rachel Gutgarts Výtvarník / Designer Rachel Gutgarts Technika / Technique malba 
na papír, mix technik, jiné / painting on paper, mixed media, others Hudba / Music Aviv Stern, Dana Decktor 
Výroba / Produced by Bezalel Academy of Arts and Design

Autorčino filmové alterego se noří do fantaskního světa pod vodou za čtení 
dopisu, který je adresován „dokonalému“ muži. Režisérka tak poukazuje 
na přetrvávající mýtus rytíře na bílém koni. Film upoutá unikátní technikou 
využívající sítotisk. Touto analogovou cestou se vždy vytisklo dvacet jednot-
livých fází na velký papír, následně byly oskenovány a pak sestříhány.

While reading a letter addressed to a „perfect“ man, the author‘s film alter-
-ego submerges into a fantastic underwater world. The director portrays 
the established myth of a knight on a white horse. The film is made using  
a unique analogue technique of screen-printed animation. Every 20 frames 
are printed in a grid formation on A3 paper, then scanned and cut to their 
original form as a running, 25 fps, film.

Milostný dopis tomu, jehož jsem si vymyslela
Love Letter to the One I Made Up | 6 min 5 sec | Izrael / Israel | 2017
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 Pavla  
baštanováRežie / Director Pavla Baštanová Výtvarník / Designer Pavla Baštanová Technika / Technique 2D 

počítačem / 2D computer Hudba / Music Eva Dobružská Výroba / Produced by Pavla Baštanová

Český, ale seversky zádumčivý snímek zobrazuje plynutí života kdesi na 
ostrovech, kde člověk svádí neustálý boj s přírodou i sám se sebou. Skok 
z útesu, útok dravce i setkání s tuleni jsou zde na denním pořádku. V kraji, 
kde nepřetržitě duje vítr, se člověk nemůže nechat ničím vyvést z míry.

This Czech film full of northern melancholy depicts the flow of time 
somewhere on an island where a man constantly fights with nature and 
with himself. Jumping off a cliff, facing attacks of a predator and encoun-
tering seals are just ordinary things here. In a land where the wind blows 
constantly, a man cannot afford to be baffled by anything.

Mukumů
Mukumu | 7 min 44 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Hanna Rybak

Jestliže dokážete
If you can | 1 min 13 sec | Polsko / Poland | 2017

Jste dobrý člověk? Co si myslíte o svých sousedech? Nebo o kolezích 
z práce? Jaká je vaše rodina? Máte na každého jasný názor? A jakýpak 
je? Že není nic moc? Není snadné být takový, jak to v tomto vtipném 
animovaném filmu popisuje citát Winstona Churchilla. Zvlášť, jste-li taky 
jenom člověk.

Are you a good person? What do you think about your neighbours? Or 
your colleagues from work? What is your family like? Do you have a clear 
opinion on everyone? And what are they like? Nothing remarkable, you 
say? It‘s not easy to be a person that is described by a Winston Churchill 
quote in this film. Especially when you‘re only human.

Režie / Director Hanna Rybak Výtvarník / Designer Hanna Rybak Technika / Technique 2D počítačem, 
ultrafány / 2D computer, cel animation Výroba / Produced by VŠUP

Režie / Director Chiara Tessera Výtvarník / Designer Chiara Tessera Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Paolo Armao Výroba / Produced by Centro Sperimentale di 
Cinematografia Piemonte

Film na hranici dokumentu zkoumá fenomén camgirls, dívek poskytujících 
erotické služby přes web kameru. K hlavní představitelce se přibližujeme 
prostřednictvím jejího klienta, v roli publika se tak dostaneme až do gradu-
jící nepříjemné konfrontace obou stran. Co po Evě klient vlastně chce?

This film, which teeters on the border of documentary, explores the 
phenomenon of camgirls – girls who provide erotic services through 
web cameras. We see the main female protagonist from the perspective 
of her client – as viewers, we follow the girl and client all the way to an 
unpleasant confrontation. What does the client actually want from Eva?

Eva
6 min 9 sec | Itálie / Italy | 2017

Chiara Tessera
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Ještě ne
Még nem | Not yet | 10 min 36 sec | Maďarsko / Hungary | 2017

Všichni jednou musí z domečku na hraní domů. Dítě marně čeká na 
maminku, a tak se jí vydává hledat. V různých prostředích sledujeme dva 
osudy, dva životy, které se možná už nikdy neprolnou. Krátký film podle 
románu Erdőse Virága nehodnotí a nezaujímá stanovisko, pouze vypráví 
příběh dvou lidí.

Everyone has to go home from the playhouse. A child waits for her 
mother in vain, so she starts looking for her. Over varied locations we see 
two fates, two lifetimes, which may never cross each other. The short film 
based on the novel by Erdős Virág does not make an impression, it does 
not take a stand, it just tells the story of two people.

Režie / Director Tímea Varga Výtvarník / Designer Tímea Varga Technika / Technique 2D počítačem / 
2D computer Hudba / Music Zsolt Hammer, Ádám Jávorka Výroba / Produced by MOME

yeonjeong 
Lee

Kde se berou tlustí holubi?
 | Where Do Fat Pigeons Come From? | 3 min 

20 sec | Jižní Korea / South Korea | 2017

Pokud jste někdy uvažovali nad tím, kde se berou všichni tlustí holubi, 
napoví vám tento svérázný film prostřednictvím příběhu lásky, žárlivosti 
a pomsty, aneb jaké to je zamilovat se do kolegy z práce. Jednolité barev-
né plochy podtrhují přímočarost příběhu, který spěje k nečekané pointě.

If you have ever wondered where all the fat pigeons come from, this ori-
ginal film will help you get an answer with its story full of love, jealousy 
and revenge about what it‘s like to fall for a colleague from work. Unified 
coloured surfaces underline the straightforwardness of the story that 
draws to an unexpected conclusion.

Režie / Director Yeonjeong Lee Výtvarník / Designer Yeonjeong Lee Technika / Technique 2D 
počítačem, kresba na papír / 2D computer, drawing on paper Hudba / Music lul studio Výroba / Produced 
by Hongik University

Tímea Varga
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Abstraktní a nenarativní animace A / Abstract and Non-Narrative Animations A
Zvuky ze zásuvek | The Sounds from the Drawers

Jak si nakreslit duhu | How to Paint your Rainbow

Slovo! | Word!

Perzistence vize IV. | Persistence of Vision IV

Not My Type

Vmezeření | Interstitial

Vlnění | Waves

Tasmánský tygr | The Tasmanian Tiger

Abstraktní a nenarativní animace B / Abstract and Non-Narrative Animations B
Rozum a touha | V&T

bitva u San Romana | The battle of San Romano

Kříž | Crux

Silo

Divizní artikulace | Divisional Articulations

Vlak a les | The Train, the Forest

říše fantazie | Dreamland

Chlapec překódovaný z fosfénů | boy Transcoded from Phosphene

Elegie | Elegy

Sen o vodě | Water Dream
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boris Labbé je výtvarník, grafik, videoartista a režisér, který pracuje zejména  
s animací a instalacemi. Po studiu na école des métiers du cinéma d’animation 
v Angoulême byl jeho projekt Kyrielle odměněn na Mezinárodním festivalu 
animovaných filmů v Annecy 2012 Zvláštní cenou poroty pro absolventský 
film. V té době se věnoval umělecké tvorbě a režii a strávil jeden rok na stáži 
v institutu Casa de Velázquez v Madridu. Ve spolupráci se studiem Sacrebleu 
Productions připravil dva krátké filmy Rhizome (2015) a La Chute (2018).  
V roce 2016 mu Rhizome vynesl cenu v soutěži Ars Electronica v kategorii 
Computer Animation / Film / VFX. Jeho práce jsou vystavovány v galeriích 
(Kanada, Japonsko, Rusko) a vybírány na festivaly po celém světě. boris Labbé 
žije a pracuje ve Francii a ve Španělsku. 

boris Labbé is a graphic and video artist and director who works mainly with 
animation and installation. After he graduated from EMCA of Angoulęme 
(école des métiers du cinéma d’animation), his project Kyrielle was awarded the 
Special Jury’s prize for Graduation Films at the Annecy International Animated 
Film Festival 2012. Simultaneously, he developed his work as an artist and 
film director, and spent one year as artist member at the Casa de Velázquez in 
Madrid. He has collaborated with Sacrebleu Productions to direct two short 
films, Rhizome (2015) and La Chute (2018). In 2016, Rhizome won the Golden 
Nica award at Ars Electronica in Computer Animation/Film/VFX. His works have 
been exhibited in galleries (Canada, Japan and Russia) and selected for festivals 
internationally. Labbé lives and works in France and Spain. 

Umělec působící v oblasti nových médií Faiyaz Jafri se narodil na holandském 
venkově a má smíšený holandský a pákistánský původ. Vystudoval Technickou 
univerzitu v holandském Delftu a je animátor a hudební skladatel samouk. Jeho 
grafiky, video instalace, animace a sochy v životní velikosti můžeme spatřit po 
celém světě. Jafriho umění zkoumá jungovské archetypy v moderním světě  
a extrahuje z nich reference masmédií a globální popkultury do vizuální zkratky 
neoarchetypů. Jeho oceňované filmy (např. Hello Bambi, 2011; Planet Utero, 2012; 
This Ain’t Disneyland, 2015 či Sway, 2016) byly uvedeny na celé řadě prestižních 
festivalů a promítány v muzeích. Má zkušenosti také s prací pro různé klienty 
včetně IbM, Coca-Coly či Fordu. Je zakladatelem a kurátorem filmového festivalu 
Third Culture v Hong Kongu a také přednáší na Parsons School of Design  
a Queens College v New yorku.

Faiyaz Jafri is a new media artist of Dutch and Pakistani descent, born and raised 
in rural Holland. He studied at the Technical University of Delft (MS) and is self-
taught as an animation artist and music composer. His prints, paintings, video 
installations, animations and life-size sculptures can be seen all over the world. 
Jafri’s art explores Jungian archetypes in the modern world, distilling the pop 
references of mass media and global popular culture into a visual shorthand 
of neo-archetypes and his award-winning films (e.g. Hello Bambi, 2011; Planet 
Utero, 2012; This Ain’t Disneyland, 2015; Sway, 2016) have screened at prestigious 
festivals and museums. He has also worked for commercial clients including, 
IbM, Coca-Cola, and Ford. He is the founder and curator of the Third Culture Film 
Festival in Hong Kong and a part-time professor at Parsons School of Design and 
Queens College in New york.

boris Labbé
FR

Faiyaz Jafri
NL
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Kamila boháčková je redaktorka a filmová kritička, která se dlouhodobě  
věnuje animovanému filmu. Vystudovala FF UK v Praze, jako redaktorka 
pracovala například v časopisech Cinepur, A2 kulturní čtrnáctideník či Literární 
noviny, působila i jako šéfredaktorka mezinárodního časopisu o animaci Homo 
Felix. Jako editorka připravila monografii V oku velryby věnovanou tvorbě 
maďarského režiséra bély Tarra a monografii Světla v soumraku věnovanou 
tvorbě finského tvůrce Akiho Kaurismäkiho. byla odbornou redaktorkou  
a editorkou českého překladu knihy Ülo Pikkova Animasofie, která počátkem 
tohoto roku vyšla v NAMU. Nyní je doktorandkou Katedry animované tvorby 
na FAMU, kde se věnuje české loutkové tvorbě, a pro filmový časopis Cinepur 
připravuje rubriku o mladých českých talentovaných tvůrcích. Je členkou Rady 
animovaného filmu i členkou Society for Animation Studies. 

Kamila boháčková is an editor and film critic who specializes in Czech 
animation and puppet films. She studied at the Film and TV School of Academy 
of Performing Arts (FAMU) in Prague. For many years, she worked as a film  
critic and editor for different Czech magazines like Cinepur, A2 and Literární 
noviny. As the editor, she prepared two monographies: In the Eye of the Whale 
dedicated to the Hungarian film director béla Tarr and Světla v soumraku (Lights 
in the Dusk) about the Finnish director Aki Kaurismäki. Recently, she was the 
special editor of the Czech translation of Animasophy by Ülo Pikkov and the 
editor-in-chief of Homo Felix – The International Journal of Animated Film, 
a print magazine focused mainly on Visegrad animation. She is a member 
of RAF – the Czech board of Animated Film and a member of the Society for 
Animation Studies.

Kamila boháčková
CZ
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Erick Oh

Vítor Hugo

Erick Oh se vyznačuje specifickým filmovým jazykem. Tradičně využívá 
bílé pozadí, na němž se odvíjí překotný mikropříběh. Tentokrát volí 
zvláštní reinkarnační téma. Umírající muž dá vzniknout novému životu – 
květině. Z ní se vyvine celý nový ekosystém, který dozraje ke smíření a na 
závěr vytvoří duhu.

Erick Oh has his own characteristic film language. He traditionally uses a 
white screen as a backdrop for a rapid microstory. This time, he chose the 
strange topic of reincarnation. A dying man causes new life to spring up 
– a flower. The flower evolves into a whole new ecosystem that matures 
to reconciliation and eventually forms a rainbow.

Jak si nakreslit duhu
How to Paint Your Rainbow | 1 min 47 sec | Spojené státy, Jižní Korea / 
United States, South Korea | 2018

Režie / Director Erick Oh Výtvarník / Designer Erick Oh Technika / Technique 2D počítačem / 2D 
computer Hudba / Music Andrew Vernon Výroba / Produced by Keyon Kim (Beasts and Natives Alike)

Na začátku byl předmět, speciální sdílený objekt s 42 šuplíky, přihrádkami 
a dalšími kusy nábytku vydávajícími zvuky… Mechanické, volitelné, jemné, 
hlučné a záhadné. A z těchto zvuků vzešel obraz v synchronizačním cviče-
ní, které nás však nenechá ztratit se ve spletitých vzpomínkách šuplíků.

In the beginning, there was an object, a very special collective instru-
ment with 42 drawers and boxes and other pieces of furniture where the 
sound came from... Mechanical, elective, soft, noisy and mysterious. And 
from these sounds, pictures came in a synchronization exercise without 
ever losing us in the drawers’ labyrinthine memories.

Zvuky ze zásuvek
Das gavetas nascem sons | The Sounds from the Drawers | 6 min 16 sec | 
Portugalsko / Portugal | 2017

Režie / Director Vítor Hugo Výtvarník / Designer Diana Peixoto, Paulo d’Alva, Vítor Hugo Rocha Technika 
/ Technique 2D počítačem, stop-motion / 2D computer, stop-motion Hudba / Music Ana Luisa Veloso, 
Andrea Martignoni, Gustavo Costa, Henrique Fernandes, João Martins Výroba / Produced by Rodrigo Areias 
(Bando à parte)

 Abstraktní a nenarativní animace / A
 Abstract and Non-Narrative Animations 
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Gerd Gockell

Ismael Sanz-Pena

Amos Mulder

Experimentální animace o dějinách typografie, tištěných médií a komárovi, 
který na vlastní kůži zažívá Shakespearův nejslavnější citát. Poutavá cesta 
švýcarského autora do království textu. Ten se zde vrství a vyjevuje svou 
estetickou krásu napříč věky. Důležitým aspektem je tu rovněž textura pod-
kladu, na kterém písmo figuruje, a samozřejmě propracovaný zvuk.

An experimental animation about the history of typography, print media 
and a mosquito experiencing Shakespeare’s most famous quote. The Swiss 
director takes us on a captivating journey to the kingdom of letters. They are 
layered on each other and show their aesthetic beauty through the ages. 
Other important elements are the texture of the surface beneath the letters 
and, of course, the film’s elaborate soundtrack.

Not My Type 
3 min | Německo, Švýcarsko / Germany, Switzerland | 2017

Režie / Director Gerd Gockell Výtvarník / Designer Gerd Gockell Technika / Technique stop-motion / 
stop-motion Hudba / Music Thomas Gassmann Výroba / Produced by Jochen Ehmann (Schattenkabinett 
GmbH), Ute Heuer (Anigraf UG)

Režie / Director Ismael Sanz-Pena Výtvarník / Designer Ismael Sanz-Pena Technika / Technique 
pixilace / pixilation Hudba / Music Ismael Sanz-Pena Výroba / Produced by Ismael Sanz-Pena

Úsměvný krátký film o nevyhnutelnosti smrti a lidském boji s ní byl natočen 
ve Frogner parku v norském Oslu. Film je určitým pokračováním autorových 
architektonických skečů, ve kterých, jako například v loňské Perzistenci vize 
III., dává do pohybu zdánlivě statické stavební prvky budov. Jistou vizuální 
úspornost v tomto případě vynahrazuje příznačnou zvukovou stopou.

This humorous short film about the inevitability of death and the human 
struggle was shot at Frogner Park in Oslo, Norway. It is a follow-up to the 
author’s architectonic sketches in which – like in last year’s Persistence of 
Vision III – he animated seemingly static construction elements of buil-
dings. Slight visual moderation is in this case made up for by an expressive 
soundtrack. 

Perzistence vize IV.
Persistence of Vision IV | 1 min | Norsko / Norway | 2018

Režie / Director Amos Mulder Výtvarník / Designer Amos Mulder Technika / Technique 3D počítačem / 
3D computer Hudba / Music Amos Mulder Výroba / Produced by Remco Vlaanderen (Submarine Channel)

Slovo!, vizuálně zkoumající jazyk, se odehrává v alternativním post-sku-
tečném vesmíru. Objevují se v něm citáty ve formě tweetů od filosofů 
a spisovatelů jako Wittgenstein, Heidegger či Carroll. Za zvuků ptačího 
štěbetání prochází divák evokativními městskými scenériemi na filmové 
cestě, která zpochybňuje náš nerozlučný vztah se slovy.

Word! is a visual exploration of language and is set in an alternate post-
-factual universe. Quotes in the form of tweets by philosophers and 
writers such as Wittgenstein, Heidegger or Carroll appear there. between 
the chirping of birds and the evocative urban scenarios that unfold, the 
viewer is invited on a cinematic journey that interrogates our indissolu-
ble relationship with words.

Slovo!
Word! | 7 min 9 sec | Nizozemsko / Netherlands | 2017
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Vergine 
Keaton

Vojtěch 
Domlátil

Shunsaku 
Hayashi 

Režie / Director Vergine Keaton Výtvarník / Designer Vergine Keaton Technika / Technique 2D počítačem 
/ 2D computer Hudba / Music Jean-Sébastien Nouveau, Martin Duru Výroba / Produced by Ron Dyens

Vakovlk tasmánský alias tasmánský tygr se prochází po svém výběhu  
v zoo. Ledovec pomalu taje. Tváří v tvář předpovídané zkáze se příroda 
rozzuří, překlene obraz a odvrací zánik transformací. I když autoři pracují 
se silným ekologickým podtextem, který svádí k přímočarosti, apel jejich 
snímku spočívá v pozvolně budované atmosféře a náznacích.

A Tasmanian tiger wanders around in his zoo enclosure. A glacier is slowly 
melting. Facing its predicted disappearance, nature exerts its fury, bursts 
over the frame and resists its extinction by transformation. Even though the 
authors work with a strong ecological message tempting them to be direct, 
the appeal of their film lies in a slowly built atmosphere and subtle hints.

Tasmánský tygr
Le tigre de Tasmanie | The Tasmanian Tiger | 13 min 30 sec | Francie / 
France | 2018

Vlnění
Waves | 3 min | Česká republika / Czech Republic | 2017

Režie / Director Vojtěch Domlátil Výtvarník / Designer Vojtěch Domlátil Technika / Technique 
stop-motion, pixilace / stop-motion, pixilation Hudba / Music Vojtěch Domlátil Výroba / Produced by 
Vojtěch Domlátil

Pozorovatel, který vyčistí svou mysl a omezí své prostředky jen na práci 
s časem a pohybem v prostoru, nejenže může dojít jistého pixilačního 
vytržení, ba co víc, pokud se skutečně napojí na onu vlnu, jeho cesta ho 
zcela pohltí. A vlnění trávy, mraků, kopců a údolí, slunečního pohybu i nás 
samotných, to vše zde hraje svou roli. Nenarativní pixilace české krajiny.

An observer, who clears his mind and constrains his resources to work 
only with time and motion in space, can not only find pixilation rapture, 
but what’s more, if he connects to the wave, his journey will consume 
him in his entirety. And everything plays its part – waving of the grass, 
clouds, hills and valley, sunlight and also ourselves. A non-narrative 
pixilation of the Czech landscape.

Režie / Director Shunsaku Hayashi Výtvarník / Designer Shunsaku Hayashi Technika / Technique stop-
motion, kresba na papír, malba na papír, inkoust na papíře, jiné / stop-motion, drawing on paper, painting on 
paper, ink on paper, others Hudba / Music Shunsaku Hayashi Výroba / Produced by Shunsaku Hayashi

Postavy se pohybují neurčitým prostorem. Prolínání reálných záběrů se 
stylizovanou kresbou doprovází zneklidňující zvuková stopa. Film takto 
znázorňuje individualitu v sériové solidaritě individuálního. Jak být sin-
gle? Co je schopné oddělit atomy od jejich mnohosti v jednotné identitě? 
Co je může oddělit od plynoucího času?

Figures move through an indistinct space. A combination of real-life foo-
tage with stylized drawings is accompanied by a disturbing soundtrack. 
The film depicts the individuality in the serial solidarity of the individual. 
How to be single? In the continuous identity of atoms, what can divide it 
from the plurality? What can divide it from the continuous time?

Vmezeření
Interstitial | 6 min 45 sec | Japonsko / Japan | 2017

Mezinárodní soutěž / Abstraktní a nenarativní animace  A



77

Georges 
Schwizgebel

bennet Meyer

Režie / Director Georges Schwizgebel Výtvarník / Designer Georges Schwizgebel Technika / 
Technique ultrafány / cel animation Hudba / Music Gruber-Stitzer Judith Výroba / Produced by Georges 
Schwizgebel

Pohyb na obraze, který zobrazuje krutost bitvy, se zastaví ve ztvárnění 
mistrovského díla z 15. století – bitvy u San Romana. Slavný obraz je 
dokonalou perspektivní studií, kde se prolíná jak plošný, tak hloubkový 
účinek. A toho využívá i film švýcarského mistra malované animace.

A movement within a painting, which begins with the savagery of  
a battle and comes to a halt in a rendition of a masterpiece from the 15th 
century: The battle of San Romano by Paolo Uccello. The famous pain-
ting is a perfect perspective study combining surface and depth effects. 
The same methods are used by the Swiss master of painted animation.

Bitva u San Romana
La bataille de San Romano | The Battle of San Romano | 2 min 25 sec | 
Švýcarsko / Switzerland | 2017

Režie / Director Bennet Meyer Výtvarník / Designer Bennet Meyer Technika / Technique 3D 
počítačem / 3D computer Hudba / Music Nicolai Krepart Výroba / Produced by Bennet Meyer

Tento experimentální videoklip je audiovizuální interpretací vnitřního 
souboje mezi zdravým rozumem a nutkáním. Počítačem generovaný 
obraz si v něm postupně podmaňuje reálnou ženskou figuru. Autoři 
zároveň odkazují na citát Friedricha Schillera: „Lidský rozum potřebuje 
svůj přirozený původ, ale zároveň ho odsuzuje.“

V&T is an experimental video clip. It shows an audiovisual interpretation 
of an inner battle between common sense and compulsion. CG images 
slowly take over a real female body. The author also refers to a quote by 
Friedrich Schiller: “The human mind’s good sense requires its natural 
origin, but condemns it at the same time.”

Rozum a touha
Vernunft & Triebe | V&T | 3 min 30 sec | Německo / Germany | 2017
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Max Hattler

Gina 
Kamentsky

Alexandre Roy

Režie / Director Max Hattler Výtvarník / Designer Max Hattler Technika / Technique 2D počítačem / 
2D computer Hudba / Music Lux Prima Výroba / Produced by Max Hattler (maxhattler.com)

Tuto audiovizuální spolupráci skladatele Luxe Primy a výtvarníka Maxe 
Hattlera pohání kupředu opakování a zkreslování. Ve smyčce elektro-
nické zpětné vazby se mísí neurčitá analogová hudba a geometrická 
digitální animace, následkem čehož vzniká množství divizních artikulací 
v čase a prostoru.

Repetition and distortion drive this audio-visual collaboration between 
composer Lux Prima and visual artist Max Hattler, where fuzzy analogue 
music and geometric digital animation collide in an electronic feedback 
loop, and spawn arrays of divisional articulations in time and space.

Divizní artikulace
Divisional Articulations | 4 min 33 sec | Hongkong, zvláštní administrativní 
oblast Číny / Hong Kong SAR China | 2017

Režie / Director Gina Kamentsky Výtvarník / Designer Gina Kamentsky Technika / Technique 
rotoskopie, jiné / rotoscoping, others Hudba / Music Gina Kamentsky Výroba / Produced by Gina 
Kamentsky

Cesta skrz opuštěné silo poblíž autorčina studia. Animátorka v nenarativ-
ním eseji pracuje zčásti s reálnými záběry a především se svým oblíbe-
ným použitým filmovým materiálem. Vyznává se touto cestou k obdivu 
jednoduché, ale pro region významné stavby. Ta je v detailech personifi-
kována a zvukový doprovod odkazuje na historické souvislosti.

A journey around an abandoned grain silo outside the animator’s studio. 
In this non-narrative essay, the author works with real-life footage and 
with her favourite material – film stock. It is her way of showing admira-
tion of the simple yet significant construction. She personifies it in detail 
and the soundtrack hints at its historical context.

Silo
2 min 6 sec | Spojené státy / United States | 2017

Režie / Director Alexandre Roy Výtvarník / Designer Alexandre Roy Technika / Technique 2D 
počítačem, jiné / 2D computer, others Hudba / Music Tortion Výroba / Produced by Alexandre Roy

Od základního symbolu se autor dopracovává až k složitým abstraktním 
strukturám. V sytých barvách skládá kříž do čím dál komplikovanějších vzorů, 
směřuje za rytmické hudby k vyvrcholení. Mezi formacemi probleskují i otisky 
prstů na 35mm materiálu, které až roboticky přesnému filmu dávají lidský 
rozměr, a snad odkazují k osobnímu vztahu autora k vybranému symbolu.

The director transforms a basic symbol into complex abstract structu-
res. Accompanied by rhythmic music, the cross forms more and more 
complicated patterns. Among them we see fingerprints stamped on the 
35 mm film stock that flicker through, give the robotically exact film a hu-
man touch and refer to the author’s personal relationship to the symbol.

Kříž
Crux | 3 min 41 sec | Kanada / Canada | 2017
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Rodrigo 
Faustini

Režie / Director Rodrigo Faustini Výtvarník / Designer Rodrigo Faustini Technika / Technique 2D 
počítačem, jiné / 2D computer, others Hudba / Music Rodrigo Faustini Výroba / Produced by  
Rodrigo Faustini

Mizue Mirai

Patrick buhr

Lapeny ve fosfénech dávají dokumentární záběry odhalit svou pravou 
digitální podstatu a navrací se ke svým abstraktní kořenům, ke vzpomín-
kám na obrazy odvinuté ze závislosti na zobrazovaném a ovlivněné jeho 
vnitřním životem. Počítač vidí bez očí, algoritmus si představuje.

Trapped in phosphene (seeing stars), raw documentary footage unfolds 
its digital self, receding into its abstract infancy, a memory image uns-
pooled from the dependency of a referent, affected by its internal life.  
A computer sees without eyes, an algorithm imagines.

Chlapec překódovaný z fosfénů
Garoto transcodificado a partir de fosfeno | Boy Transcoded from 
Phosphene | 2 min 3 sec | Brazílie / Brazil | 2017 

Režie / Director Mizue Mirai Výtvarník / Designer Mirai Mizue Technika / Technique kresba na papír / 
drawing on paper Hudba / Music Scarlatti Goes Electro Výroba / Produced by (CaRTe bLaNChe)

Uznávaný japonský mág abstraktní a geometrické animace Mirai Mizue 
nás znovu vybízí k vypnutí zaběhnutého vnímání. Noříme se opět do jeho 
pravoúhlého světa, který se neustále rodí z nicoty. Odnikud se objeví první 
typický blok a stavba nepřestává bujet. říše fantazie nebude nikdy dokon-
čena. Dokud bude na světě existovat představivost, bude i nadále růst.

Renowned Japanese wizard of abstract and geometric animation Mirai 
Mizue once again urges us to switch off our rooted sense of perception. 
Once again, we submerge into his rectangular world which constantly 
grows from nothingness. First a typical block appears out of nowhere and 
the structure starts to grow profusely. Dreamland will never be completed. 
It will continue to grow as long as there is imagination left in the world.

Říše fantazie
Dreamland | 4 min 50 sec | Francie / France | 2017

Režie / Director Patrick Buhr Výtvarník / Designer Patrick Buhr Technika / Technique 2D počítačem, 
3D počítačem / 2D computer, 3D computer Hudba / Music Patrick Buhr Výroba / Produced by Patrick Buhr

Pozorujeme krajinu z okna jedoucího vlaku. Míjíme běžící lidi a stromy,  
z nichž odlétají ptáci. Úhel pohledu se ale náhle mění, souprava vjíždí do tu-
nelu. A průjezdem se náš svět mění a ocitáme se mezi aktéry. Minimalistická 
počítačová animace umně pracuje pouze se základními liniemi a provází nás 
až k tísnivému, nepravděpodobnému konci.

Through the window of a train, we watch the landscape. We pass running 
people and trees with birds taking flight from them. but as the train 
enters a tunnel, the perspective suddenly changes. Our world is turned 
upside down and we find ourselves among the protagonists. Minimalist 
computer animation works skilfully with basic lines and takes us all the 
way to an oppressive and unlikely end.

Vlak a les
The Train, the Forest | 3 min 30 sec | Německo / Germany | 2017
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Koji  
yamamura

Paul bush

Režie / Director Koji Yamamura Výtvarník / Designer Koji Yamamura Technika / Technique kresba 
na papír / drawing on paper Hudba / Music Catherine Verhelst Výroba / Produced by Koji Yamamura 
(Yamamura Animation)

Sen o vodě zobrazuje evoluci od zrodu života až po velrybu v oceánu s obrazy 
doprovázenými hudbou z díla Vox Balaenae (1971) současného amerického 
skladatele George Crumba. Prochází 4 fáze: proterozoikum, paleozoikum, mezo-
zoikum a kenozoikum. Specifický “videoklip” známého japonského umělce byl 
zamýšlen jako součást expozice „Eternite“ pořádané Muzeem přírodní historie 
v Nantes.

This film depicts evolution from the birth of life to a whale in the sea with music 
and images paying homage to the American contemporary composer George 
Crumb’s Vox Balaenae (1971). There are four parts: Proterozoic, Paleozoic, Meso-
zoic and Cenozoic. This specific “music video” made by a renowned Japanese 
artist was originally intended as a part of the Eternite exhibition organized by 
the Museum of Natural History of Nantes.

Sen o vodě
 | Water Dream | 10 min 52 sec | Japonsko / Japan | 2017

Režie / Director Paul Bush Výtvarník / Designer Paul Bush Technika / Technique jiné / others Hudba 
/ Music Andy Cowton Výroba / Produced by Gerd Gockell (Schattenkabinett GmbH), Paul Bush (Ancient 
Mariner Productions Ltd)

Film o kamenu a světle – pouze o kamenu a světle. Jedná se o studii vý-
zdoby sakrální stavby, kterou režisér dekonstruuje, aby lépe a podrobně 
odhalil její krásu. A cituje básníka S. T. Coleridge: „Elegie je forma poezie 
přirozená hloubavé mysli. Hlavními tématy jsou smutek a láska. Elegie 
zpodobňuje vše jakožto ztracené a mrtvé či nepřítomné a vzdálené.“

A film of stone and light – just stone and light. It is a study of the decoration 
of a sacral building deconstructed by the director in order to reveal its beau-
ty in great detail. Quoting S.T. Coleridge: “Elegy is a form of poetry natural 
to the reflective mind. Sorrow and love became the principal themes of the 
elegy. Elegy presents everything as lost and gone or absent and future.”

Elegie
Elegy | 6 min | Velká Británie, Švýcarsko / United Kingdom, Switzerland | 2017
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Videoklipy / Music Videos
Rex Orange County (feat. benny Sings):  
Loving Is Easy

Opak Dissu: Fabia Trap

Antoine Debarge: Dolly.Zero

Tall Juan: Cuidacoches

Autobianchin: Les bras d‘Amelie

Tom Rosenthal: Fenn

Clemente Castillo: Fuegos Artificiales

Eluvium: Regenerative being

Toto bona Lokua: Ma Mama

Kożuch: Warszawa

Husky: Ghost

The Shanghai Restoration Project:  
I Don’t Like the Comics you Drew

Schööf: Krapfen

Smiley: Flori de plastic

Sookee: Queere Tiere

Counting sheep -electric sleeps- 

Tree9: Ma ydoum Hal

Tristram Ethergale: Smokingbird

Vulfgang Rainstorme: Semblance

yung Nnelg ft. Ray Fuego: Tetsuo

barbora Poláková: Krosna

Fergie: Love Is blind
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Ugo bienvenu

Vojtěch KočíMikuláš Suchý

Chris Ullens

Režie / Director Ugo Bienvenu Výtvarník / Designer Ugo Bienvenu Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Antoine Debarge Výroba / Produced by Miyu Productions 
– Sève Films

Umně nakreslený videoklip vypráví pomocí zvláštní narativní struktury 
o vztahu Dolly a Silvia. Ti se milují na věky nebo rozhodně až za hrob. 
Autor přivádí své postavy do opuštěného domu, kde se chystají vykonat 
nečekaný rituál... Jenže je pohltí jakási časová smyčka a diváci se dalším 
událostem nestačí divit.

This skilfully drawn music video uses a special narrative structure to 
recount the relationship of Dolly and Silvio. Its author takes his charac-
ters to an abandoned house where they want to perform an unexpected 
ritual... but they are absorbed by a time loop and the viewers can‘t help 
but wonder what happens next.

Antoine Debarge: Dolly.Zero
3 min 57 sec | Francie / France | 2017

Režie / Director Mikuláš Suchý, Vojtěch Kočí Výtvarník / Designer Mikuláš Suchý, Vojta Kočí Technika 
/ Technique 2D počítačem, 3D počítačem, stop-motion, loutka, plošková animace, mix technik, jiné / 2D 
computer, 3D computer, stop-motion, puppet, cut out, mixed media, others Hudba / Music Opak Dissu 
Výroba / Produced by VŠUP

Videoklip Fabia Trap od českého trash/comedy rap labelu Opak Dissu kom-
binuje digitální a tradiční techniky animace. Oslavuje množství bizarních 
všednodenních ikon české kultury. Autorská dvojice Mikuláš Suchý a Vojtěch 
Kočí se specializuje právě na postprodukční úpravy klasické ruční animace.

Fabia Trap is a music video for the Czech trash/comedy rap label Opak Di-
ssu. Using a mix of both digital and traditional animation techniques, the 
music video celebrates many bizarre, everyday icons of Czech culture. 
Directors Mikuláš Suchý and Vojtěch Kočí specialize in post-production 
modifications of classical hand animation.

Opak Dissu: Fabia Trap
3 min 58 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Režie / Director Chris Ullens Výtvarník / Designer Jack Needell, Will Hooper Technika / Technique 
stop-motion / stop-motion Hudba / Music Rex Orange County Výroba / Produced by Chris Ullens

Duo Rex a benny vytáhne hudební nástroje a oživí svůj obývací pokoj 
chytlavou melodií. Dodá muzika interiéru vysněnou podobu? V Anglii 
usazený belgický autor, který začínal hlavně zakázkovou tvorbou, se nyní 
specializuje na poctivou stop-motion animaci.

Rex and benny take out their instruments and fill their living room with 
a catchy tune. Will their music give the interior a desired shape? The 
belgian director based in England started his career doing commissioned 
work and now specializes in true stop-motion animation.

Rex Orange County (feat. Benny Sings): 
Loving Is Easy
3 min 11 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017
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Sarina Nihei 
Režie / Director Sarina Nihei Výtvarník / Designer Sarina Nihei Technika / Technique kresba na papír / 
drawing on paper Hudba / Music Tom Rosenthal Výroba / Produced by Tom Rosenthal

Klip vizualizuje píseň londýnského skladatele a interpreta Toma  
Rosenthala. Sledujeme muže, který cestuje po celém světě doprovázen 
nejrůznějšími zvířaty. Autorka je Japonka, animaci však vystudovala na 
Royal College of Art. Typické je pro ni nezaměnitelné naivní výtvarno  
a klasický přístup ke kreslené animaci.

This music video visualizes the song by the London composer and 
musician Tom Rosenthal. We watch a man travelling all around the world 
accompanied by various animals. The director is Japanese, but she 
studied animation at the Royal College of Art. Her work is characterized 
by a unique naïve artistic style and classical approach to hand-drawn 
animation.

Tom Rosenthal: Fenn
2 min 23 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017

Jeanne boukraa 
Režie / Director Jeanne Boukraa Výtvarník / Designer Jeanne Boukraa Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Eric Bianchin Výroba / Produced by Jeanne Boukraa

Videoklip k nostalgické písni propojuje v obraze dva zdánlivě odlišné 
světy. V prvním plánu je to příběh mladé dívky, která má ráda šneky. Tato 
do fialových odstínů laděná „lovestory” se ale odehrává na pozadí dras-
tických válečných výjevů, přičemž se oba motivy specifickým způsobem 
doplňují, prolínají a propojují.

This music video for a nostalgic song visually connects two seemingly 
different worlds. In the first world, we watch a story of a young girl who 
likes snails. but this purple-toned “love story” takes place against the 
backdrop of drastic war scenes. both motifs specifically supplement each 
other, link up and intertwine.

Dante Zaballa

Dětskou kresbou inspirovaný a všemi barvami hýřící videoklip vznikl ruč-
ní animací, a to za pomoci akrylových barev, tužky a pastelu. Argentinský 
autor Dante Zaballa, žijící a působící v berlíně, ho věnoval všem lidem 
odsouzeným k beznadějnému životu bez střechy nad hlavou.

This colourful music video inspired by children‘s drawing was hand ani-
mated using acrylic paints, pencil and pastel. berlin-based Argentinean 
director Dante Zaballa dedicated it to all the people condemned to live 
a hopeless life without roofs over their heads.

Režie / Director Dante Zaballa Výtvarník / Designer Dante Zaballa, Osian Efnisien Technika / Technique 
kresba na papír / drawing on paper Hudba / Music Tall Juan Výroba / Produced by Dante Zaballa

Tall Juan: Cuidacoches
1 min 49 sec | Argentina, Německo / Argentina, Germany | 2017

Autobianchin: Les bras d‘Amélie
2 min 35 sec | Belgie / Belgium | 2017
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Katy Wang
Režie / Director Katy Wang Výtvarník / Designer Katy Wang Technika / Technique 2D počítačem / 2D 
computer Hudba / Music Toto Bona Lokua Výroba / Produced by Katy Wang (Partizan)

Čerstvá absolventka Kingston School of Art, známá už svým abstraktním 
snímkem Mind the Gap, vytvořila k písni Ma Mama barvitý a hravý video-
klip. Taneční zvukovou stopu se jí podařilo převést do rytmické animace, 
a to na pozadí příběhu milenců, kteří se na své cestě džunglí setkávají s 
pralesními obyvateli.

This graduate of the Kingston School of Art, known for her abstract film 
Mind the Gap, created a colourful and playful music video for the song 
Ma Mama. She managed to transform dance music into rhythmical 
animation portraying the story of two lovers who encounter indigenous 
inhabitants on their way through the jungle.

Toto Bona Lokua: Ma Mama
3 min 46 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017

Stas Santimov Režie / Director Stas Santimov Výtvarník / Designer Stas Santimov Technika / Technique 
 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Matthew Cooper Výroba / Produced by Stas Santimov 
(Oivavio Animation)

Oficiální videoklip ke skladbě Regenerative Being tvůrce, který si říká 
Eluvium, vypráví o osamělém muži, jenž se ocitne v divném hotelu, kde 
je všechno předem připraveno pro jeho příchod. Atmosférický, místy 
hororový videoklip má ambice i metráž krátkého filmu.

Official music video for the song Regenerative Being by American recor-
ding artist Eluvium tells the story of a lonely man who finds himself in a 
strange hotel and sees that everything has been prepared for his arrival. 
This atmospheric and at times horror-like music video has the ambitions 
and running length of a short film.

Eluvium: Regenerative Being
7 min 21 sec | Ukrajina / Ukraine | 2018

Alfonso  
de la Cruz

Režie / Director Alfonso de la Cruz Výtvarník / Designer Alfonso de la Cruz Technika / Technique 
2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Clemente Castillo Výroba / Produced by Alfonso de la Cruz 
(Ponchorama)

Mexický autor oceňovaných krátkých filmů nyní přichází s pastelově 
laděným videoklipem, v němž muž ve fantastické laboratoři objeví 
neprobádané terárium vznášející se v jiné dimenzi. Společně s malým 
světelným pomocníkem se ji vydá prozkoumat.

This Mexican director of an award-winning short film now comes with  
a pastel-toned music video in which a man working in a fantasy laboratory 
discovers an unexplored terrarium floating in another dimension. He will 
embrace a trip to explore it with the help of a little friend made of light.

Clemente Castillo: Fuegos Artificiales
3 min 42 sec | Mexiko / Mexico | 2017
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Lei Lei
Režie / Director Lei Lei Výtvarník / Designer Lei Lei Technika / Technique 2D počítačem, kresba na 
papír / 2D computer, drawing on paper Hudba / Music Dave Liang Výroba / Produced by Lei Lei

Lei Lei je všestranný čínský umělec, jehož autorské animace mají na festi-
valech pevné místo. Samotný název je v tomto případě doslovný: přítel mu 
ukázal první stranu svého komiksu, Lei Lei z něho ale nebyl nadšený. Přesto 
– anebo právě proto – ho přítelovo dílo inspirovalo k vytvoření groteskního 
videoklipu.

Chinese animator Lei Lei is a versatile artist whose animations have cemen-
ted their place at various festivals. The name of this music video is very 
telling: Lei Lei’s friend showed him a page of a comic book he drew, but Lei 
Lei wasn’t overly enthusiastic about it. And despite that – or perhaps thanks 
to it – Lei Lei was inspired by it to make a grotesque music video.

The Shanghai Restoration Project: 
I Don’t Like the Comics You Drew
3 min 36 sec | Čína, Spojené státy / China, United States | 2017

Jonathan 
ChongRežie / Director Jonathan Chong Výtvarník / Designer Jonathan Chong Technika / Technique 2D 

počítačem / 2D computer Hudba / Music Husky Gawenda Výroba / Produced by Dropbear Digital

Klip se ve vizuální rovině inspiroval mexickými tapiseriemi a v rovině pří-
běhu oslavou Dne mrtvých. Je to ale spíše radostná než morbidní oslava 
konce života. Rytmická melodie pochmurné nálady totiž nepřipouští, 
autor naopak v této veselé jízdě do říše mrtvých halí duše zemřelých do 
pestrobarevných odstínů.

This music video was inspired by Mexican tapestries and the celebration 
of the Day of the Dead. The celebration is a much more joyful occasion 
than just a morbid reminder of our mortality. The song‘s rhythmical me-
lody doesn‘t allow any gloominess. On the contrary, the director of this 
cheerful ride to the realm of the dead dresses the souls of the deceased 
in varicoloured tones.

Husky: Ghost
3 min 25 sec | Austrálie / Australia | 2027

Anita  
Kwiatkowska

Režie / Director Anita Kwiatkowska-Naqvi Výtvarník / Designer Anita Kwiatkowska-Naqvi Technika / 
Technique stop-motion / stop-motion Hudba / Music Jakub Korona, Joanna Gancarczyk, Marcin Lorenc, 
Maria Stępień Výroba / Produced by Roza Misztela (LeLe Crossmedia Production)

Autorka Anita Kwiatkowska-Naqvi, která kromě animace vystudovala 
i psychologii, se tentokrát nechala inspirovat prehistorickými kinema-
tografickými vynálezy. Její varianta zoetropu je o to zajímavější, že fáze 
animace namalovala na jídelní talíře.

Anita Kwiatkowska-Naqvi who, apart from animation, also studied psy-
chology, drew inspiration from prehistoric cinematographic inventions. 
Her variation of the zoetrope is much more intriguing as the phases are 
painted on dining plates.

Kożuch: Warszawa
2 min 44 sec | Polsko / Poland | 2017
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Ana Angel

Videoklip k písni německé rapperky, která se ve svých textech zabývá 
závažnými tématy od různých podob sexuální orientace až po nejen v 
Německu aktuální xenofobii. V tomto klipu nás původem kolumbijská 
režisérka posedlá animací kresby zavádí do pralesní říše, kde se setkává-
me s nejrůznějším queer zvířaty.

In her lyrics, German Rapper Sookee deals with pressing issues ranging 
from sexual orientation to xenophobia – an issue that is topical not only 
in Germany. In the music video, the Colombian-born director takes us to 
the jungle where we meet various queer animals.

Režie / Director Ana Angel Výtvarník / Designer Ana Angel Technika / Technique 2D počítačem / 2D 
computer Hudba / Music Sookee Výroba / Produced by Monströös Animation Studio

Sookee: Queere Tiere
3 min 40 sec | Německo / Germany | 2017

Claudia Ilea

Režie / Director Claudia Ilea Výtvarník / Designer Andra Vlasceanu, Bogdan Topirceanu, Claudia Ilea, Vlad 
Bota Technika / Technique 2D počítačem, malba na papír, ultrafány, rotoskopie / 2D computer, painting on 
paper, cel animation, rotoscoping Hudba / Music Marius Pop, Serban Cazan, Smiley Výroba / Produced by 
(Hahaha Production)

Flori de plastic (Umělé květiny) je animovaný videoklip, který do hudby, 
textu a obrazu buduje tísnivý a nevlídný svět, v němž uměle vytvořené 
prostředí napodobuje realitu do takové míry, že sám protagonista v hon-
bě za vnitřním naplněním dokáže čím dál tím hůře odlišit realitu od iluze.

Flori de plastic (Plastic Flowers) is an animated music video which shapes 
through music, lyrics and image an overwhelming, stern world in which 
the artificial mimics reality to such a degree that the protagonist finds it 
more and more difficult to distinguish reality from illusion, in the pursuit 
of his own inner fulfilment.

Smiley: Flori de plastic
3 min 40 sec | Rumunsko / Romania | 2017

Frederic 
Siegel

Režie / Director Frederic Siegel Výtvarník / Designer Frederic Siegel Technika / Technique 2D 
počítačem, ultrafány / 2D computer, cel animation Hudba / Music Schööf - Výroba / Produced by Frederic 
Siegel (Team Tumult)

Působivý klip je dílem švýcarského režiséra, absolventa známé školy 
HSLU v Lucernu a spoluzakladatele kreativní skupiny Team Tumult. Ve 
zničeném světě se potkávají dva nepřátelé. Když se jeden z nich dostane 
na pokraj zhroucení, zjistí, že jsou nerozlučně spjati poutem, které udržu-
je rovnováhu všech věcí…

The Swiss director of this impressive director graduated from the 
renowned Lucerne University of Applied Sciences and Arts and is the 
co-founder of the Team Tumult creative group. Two enemies meet in a 
destroyed world. When one of them is on the verge of collapse, they dis-
cover their inseparable bond, which maintains the balance of all things...

Schööf: Krapfen
3 min 28 sec | Švýcarsko / Switzerland | 2017
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Surrealistický, rytmický japonský videoklip využívá geometrických figur 
i prostředí, aby nás zavedl do říše snů, odkud není cesty zpět. Sugestivní 
jízda, na kterou nás yukie Nakauchi bere, je zběsile barevná, plná zvlášt-
ních motivů a poloabstraktních scén.

This surreal and rhythmical Japanese music video uses geometrical cha-
racters and surroundings to take us into a dreamland from which there 
is no way back. yukie Nakauchi takes us on a suggestive ride full of crazy 
colours, strange motifs and semi-abstract scenes.

Mathilde Remy

Hugo  
De Faucompret

 yukie  
Nakauchi

Režie / Director Mathilde Remy Výtvarník / Designer Mathilde Remy Technika / Technique 2D 
počítačem / 2D computer Hudba / Music Tristram Ethergale Výroba / Produced by Mathilde Remy

V tomto barevně i výrazově úsporném, ale o to naléhavějším videoklipu 
francouzské autorky studující v belgii, vidíme v takřka neexistujícím pro-
středí čtyři stvoření s lidským vzezřením, jak prochází transformací.

In this colourfully and artistically minimalistic, yet still urgent music video 
by a young French director, we seean almost non-existent setting, in 
which four creatures with a human appearance undergo transformations 
of their bodies.

Tristram Ethergale: Smokingbird
3 min 52 sec | Belgie / Belgium | 2017

Režie / Director Hugo De Faucompret Výtvarník / Designer Hugo de Faucompret Technika / Technique 
2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Mannai Nebil Výroba / Produced by Marie de Lapparent

Klip mladého francouzského autora zachycuje rozhovor mezi dvěma 
přáteli, kteří spolu hrávali hudbu. Jeden z nich si prochází těžkým obdo-
bím, náboženská krize mu převrátila pohled na svět. Druhý se mu snaží 
porozumět a najít způsob, jak se opět sblížit.

This music video by a young French director portrays a conversation 
between two friends who used to play music together. One of them is 
going through hard times, with a religious crisis upsetting his vision of 
the world. The other one tries to understand him, to find a way that can 
bring them to meet.

Tree9: Ma Ydoum Hal
3 min 11 sec | Tunisko, Francie / Tunisia, France | 2017

Režie / Director Yukie Nakauchi Výtvarník / Designer Yukie Nakauchi Technika / Technique 2D 
počítačem, ultrafány / 2D computer, cel animation Hudba / Music Yuka Konishi Výroba / Produced by 
No Production

羊を数える -electric sleeps- 
Counting sheep -electric sleeps- | 3 min 10 sec | Japonsko / Japan | 2017
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Kosuke 
Sugimoto

Mickey Cohen

Režie / Director Kosuke Sugimoto Výtvarník / Designer Kousuke Sugimoto Technika / Technique 2D 
počítačem, 3D počítačem, reálné záběry / 2D computer, 3D computer, real shooting Hudba / Music Barbora 
Poláková, David Hlaváč, Jan. P Muchow Výroba / Produced by Eva Holíková (Eallin)

Vizuálně nápaditý klip k písni populární české zpěvačky, v němž autor 
zdařile kombinuje počítačovou animaci s reálnými záběry, přičemž si po-
hrává s různými měřítky i fotografiemi. Klip byl natočen v české produkci, 
režisér je ale součástí nové vlny mladých japonských tvůrců, kteří se 
specializují na synchronizaci animace a hudby.

This visually inventive music video for a song by a popular Czech singer 
skilfully combines computer animation with real footage and plays with 
various scales and photographs. The music video was made in the Czech 
Republic, but its director belongs to a new wave of young Japanese 
authors specializing in synchronizing animation and music.

Barbora Poláková: Krosna
4 min 30 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Režie / Director Mickey Cohen Výtvarník / Designer Aisha Madu, Mickey Cohen, Rick Imambaks 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Glenn Ascenscion Výroba / Produced 
by Ghamte Schmidt (Bureau Punt)

V tomto klipu inspirovaném Akirou. Nizozemský rapper yung Nnelg boju-
je se zlem, které chce ovládnout jeho město. Na klipu je jasně patrné, že 
autor (původně ilustrátor) se rád nechává inspirovat komiksy a přede-
vším pak estetikou postav tradičního anime.

Dutch rapper yung Nnelg battles the evil that is taking over his city in 
this Akira-inspired music video. We can tell that its director (originally an 
illustrator) draws his inspiration from comic books and the aesthetics of 
traditional anime.

Yung Nnelg ft. Ray Fuego: Tetsuo
4 min 15 sec | Nizozemsko / Netherlands | 2017

yan Dan 
 Wong 

Annalotta 
Pauly

Režie / Director Annalotta Pauly, Yan Dan Wong Výtvarník / Designer Annalotta Pauly, Yan Dan Wong 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Vulfgang Rainstorme Výroba / 
Produced by Annalotta Pauly, Yan Dan Wong

Ze spolupráce dvou autorek, které se – ač jsou každá z úplně jiného kul-
turního prostředí – setkaly na půdě londýnské Kingston University, vzešel 
snový videoklip. Prostřednictvím metaforických obrazů vypráví o tom, 
jaké to je, když člověka polapí pocit ztráty. Vede ještě nějaká cesta zpět?

The collaboration of two authors from different cultural background who 
met at the London Kingston University resulted in a dreamy music video. 
by means of metaphoric images, it depicts what it’s like when one is 
consumed by the feeling of loss. Is there a way back?

Vulfgang Rainstorme: Semblance
2 min 57 sec | Malajsie, Švédsko / Malaysia, Sweden | 2017
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Chris Ullens
Režie / Director Chris Ullens Výtvarník / Designer Emily Suvanvej Technika / Technique stop-motion / 
stop-motion Hudba / Music Fergie Výroba / Produced by Jade Bogue

Černohumorný a nebývale morbidní videoklip chystá na diváka jedno 
překvapení za druhým. Natočený svérázně pojatou stop-motion animací, 
vypráví klip o tom, jak se svůdná žena radikálně vypořádává s nedochvil-
nými, nevěrnými či jinak neuspokojivými milenci, přičemž s úsměvem 
překračuje hranice zákona.

This unusually morbid music video is full of black humour and surprises. 
Made with a distinctly stylized stop-motion, it shows a woman dealing 
with lovers who are late, unfaithful or otherwise dissatisfactory, while 
breaking the law with a smile on her face.

Fergie: Love Is Blind
4 min 45 sec | Velká Británie / United Kingdom | 2017
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Luke Whittaker je spoluzakladatelem a uměleckým ředitelem londýnské 
nezávislé herní společnosti State of Play, která získala cenu bAFTA 2015. 
Vystudoval animaci, ilustraci a design her a byl vybrán do programu bAFTA 
breakthrough brits v roce 2015. 
Luke byl režisérem, animátorem a designérem vítězného projektu Lumino City  
a podílel se také na hudbě a zvuku. Jeho předchozí hra Kami byla zástupci Applu 
zvolena jako Editor‘s Choice 2013. 

Luke Whittaker is Co-Founder and Creative Director of the bAFTA-winning 
indie games company State of Play, based in London. He has a background in 
animation, illustration and games design and was named a bAFTA breakthrough 
brit in 2015. 
Luke was the director, animator and games designer on the winning Lumino City 
project and also contributed to the music and sound design. His previous game 
Kami was an Apple Editor‘s Choice 2013

britský vývojář a ilustrátor Ricky Haggett je zakladatelem a kreativním 
ředitelem nezávislého londýnského herního studia Hollow Ponds. Ještě předtím 
spoluzaložil vývojářské studio Honeyslug. Na kontě má hry jako Hohokum, Loot 
Rascals, Frobisher Says nebo Tenya Wanya Teens. Stál také u zrodu kolektivu Wild 
Rumpus, který pořádá mezinárodní herní eventy. 

british game designer and illustrator Ricky Haggett is a founder and creative 
director of London-based independent games studio Hollow Ponds. Prior to that 
he founded indie games developer Honeyslug. His past games include Hohokum, 
Loot Rascals, Frobisher Says and Tenya Wanya Teens. He is also a founder of play-
in-public collective Wild Rumpus.

Nezávislý vývojář digitálních her, experimentátor se současnou ilustrací, animací, 
potažmo tvůrčím psaním a papírem. V rámci otevřené rovnice narativu považuje 
za hlavní jmenovatel atmosféru, ať už je její základ ve fyzické nebo čistě digitální 
tvorbě. V současnosti působí jako duše studia Paperash (Dark Train X) a vedoucí 
ateliéru Multimédií a herní tvorby na FaVU VUT v brně. 

An independent game developer experimenting with contemporary illustration, 
animation and creative writing and paper. In the equation of open narrative, 
Vojtěch considers the atmosphere as the main denominator, whether it is based 
on a physical or digital basis. Vojtěch is currently the soul of the Paperash studio 
(Dark Train X) and the head of the Multimedia and Game Development Studio at 
the Faculty of Fine Arts of the brno University of Technology. 

Luke Whittaker
UK

Ricky Haggett
UK

Vojtěch Vaněk
CZ
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bANDIMAL

Cuphead

Everything

Figment

FROST

GNOG

Gorogoa

Hravouka

CHUCHEL

Little Nightmares

Luna

Mashinky

Monument Valley 2

Nidhogg 2

Old Man’s Journey

Pinstripe

Rain World 

Vignettes

What Remains of Edith Finch

Wunderdoktor



Figment je hudební akční adventura zasazená do zákoutí lidské mysli. Zvláštní 
a surreální svět hry je plný našich nejhlubších myšlenek, tužeb a vzpomínek. 
Tato mysl byla dlouhé roky tichá a klidná. Ale něco se změnilo. Nové myšlenky 
se začínají zhmotňovat a přebírají formu hrozivých stvoření, která šíří strach, 
kdekoli se objeví. 

Figment is a musical action-adventure set in the recesses of the human mind. 
The strange and surreal world of Figment is filled with our deepest thoughts, 
urges and memories. This mind has been quiet and calm for many years. but 
something has changed. New thoughts are taking the form of nightmarish 
creatures who spread fear wherever they go.

Můžeme být čímkoliv od nejmenšího mikroskopického stvoření, až po celou 
galaxii. Můžeme se stát automobilem, domem nebo třeba ostrovem, zkrátka 
vším. Everything je interaktivní zážitek s otevřeným koncem. Simulace reality 
s komentářem známého britského filozofa Alana Wattse. 

We can be everything and anything, from the tiniest microscopic being to an 
entire galaxy, we can assume the shape of a car, a house, or an island, literally 
everything. Everything is an open ended interactive experience and reality simu-
lation game featuring narration by the brilliant british philosopher Alan Watts.

Figment 
Bedtime Digital Games / Dánsko / Denmark/ 2017

Everything 
David O’Reilly / USA / 2017

Cuphead
Studio MDHR / Kanada / Canada / 2017

Cuphead je klasická běhačka a střílečka s velkým důrazem na bitky s bossy. 
Autoři čerpali inspiraci z animovaných grotesek z 30. let a pracně vytvořili vizu-
ální i hudební styl hry za pomoci stejných metod, tedy klasické ruční animace, 
akvarelového pozadí a původních jazzových nahrávek.

Cuphead is a classic run and gun action game heavily focused on boss battles. 
Inspired by cartoons of the 1930s, the visuals and audio are painstakingly 
created with the same techniques of the era, i.e. traditional hand drawn cell 
animation, watercolour backgrounds, and original jazz recordings.

BANDIMAL je zábavná a intuitivní hudební hra, ve které mohou děti objevit 
kouzlo skládání hudby. Vytvořte smyčky bicích, procházejte různé hudební 
nástroje, skládejte melodie, měňte rychlosti smyček a přidávejte rozličné efekty. 
Zábavná zvířátka propojená s nástroji jsou legračně animována a pomáhají 
vám zdokonalit vaši písničku.

BANDIMAL is a fun and intuitive music composer that lets kids discover the crea-
tive world of making music. Set up drum loops, swipe through animals to change 
instruments, compose melodies, change loop speeds and add a quirky effect on 
top. Amusing animals animate in hilarious ways as you perfect your song.

BANDIMAL
YATATOY / Švédsko / Sweden / 2017
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Interaktivní vzdělávací hra pro děti a jejich rodiče. Nechte své dítě, ať vás vezme 
na dobrodružnou objevnou cestu přírodou, jejími zákony a základními druhy 
rostlin a zvířat. Kouzelně ilustrovaný svět flory a fauny vás zve, abyste společně 
prozkoumali bohatství přírody. 

An interactive educational game for kids and their parents. Let your child take 
you on an adventure-filled journey of discovery through nature, its laws and 
the primary species of plants and animals. The charmingly illustrated world of 
flora and fauna invites you to explore the riches of the natural world together.

Originální svět hry Gorogoa se skládá z bohatě ilustrovaných panelů, které hráči 
přesouvají a kombinují vynalézavými způsoby tak, aby mohli řešit hádanky. Do-
konale prosté, však uspokojivě složité. Gorogoa není jen hra – je to umělecké dílo, 
které na nás promlouvá skrz oduševnělé okouzlující ilustrace a vytříbené hádanky. 

The gameplay of Gorogoa is wholly original, comprised of lavishly illustrated 
panels that players arrange and combine in imaginative ways to solve puzzles. 
Impeccably simple, yet satisfyingly complex. Gorogoa isn’t just a game – it’s a 
work of art, expressing itself through soulful, charming illustrations and distin-
guished puzzle mechanics.

GNOG je hravá logická hra s obřími virtuálními hračkami. Mačkejte, tahejte, 
přesouvejte, chytejte, klikejte a rotujte s každým GNOGem, abyste objevili jeho 
tajemství!

GNOG is a playful puzzle game about exploring monstrous virtual toys. Press, 
pull, slide, grab, click, and rotate every GNOG head to uncover its secrets!

Hravouka 
Circus Atos / Česká republika / Czech Republic / 2017

Gorogoa 
Jason Roberts / USA / 2017

GNOG 
Ko-op Mode / USA / 2017

V této hudební akční adventuře podniknete emocionální cestu skrz snový pro-
stor lidské mysli. Pro hru FROST autoři čerpali inspiraci z přírody a víry, že inkluze 
nezná hranice, a vytvořili prostor, kde všichni, bez ohledu na věk, mohou zažít 
překvapení a nové, hluboce osobní zážitky. 

FROST is a musical action-adventure set in the recesses of the human mind, 
where you take an emotional journey through a dreamlike space. Authors inspi-
red by nature and the belief that inclusivity should know no boundaries crafted 
a space where surprises and new, deeply personal experiences are imaginable 
and likely to happen to anyone, regardless of age.

FROST 
Kunabi Brother / Dánsko / Denmark/ 2017
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Kombinace procedurálně generovaných úkolů, realistické grafiky a jasných 
pravidel jako z deskových her. Přebíráte roli podnikatele ovládajícího přepravní 
společnost. Musíte položit koleje v těžkém terénu, vynalézat a kupovat 
nové stroje, projektovat cesty, bojovat s konkurencí a samozřejmě mít co 
největší zisk. 

A combination of procedurally generated challenges, realistic graphics and 
straightforward board-game-like rules. Act as an entrepreneur in control of a 
transport company. you need to lay tracks on a difficult terrain, invent and buy 
new vehicles, plan routes, compete and make as much profit as possible.

Ponořte se do Little Nightmares, temně rozverného příběhu, který vám připo-
mene váše dětské strachy, zatímco budete pomáhat postavám hry uniknout 
z Chřtánu – velkého záhadného prostředí obývaného zkaženými dušemi, které 
hledají, co by dalšího pohltily.

Immerse yourself in Little Nightmares, a dark whimsical tale that will confront 
you with your childhood fears as you help the characters in the game escape 
The Maw – a vast, mysterious vessel inhabited by corrupted souls looking for 
their next meal!

Záhadná sova vyruší ptáčka z poklidného spánku. Ten na její popud spolkne 
poslední kousek ubývajícího měsíce a octne se daleko od domova. Rozluštěte 
nebeské hádanky a vytvořte miniaturní hudební světy. Probuďte lesy a pomoz-
te ptáčkovi dostat se domů. 

A bird’s peaceful slumber is disturbed by the call of a mysterious Owl. Enticed 
to swallow the last piece of the waning Moon, the bird is blown far from its 
home. Unscramble celestial puzzles and create miniature musical worlds. Re-
-awaken forests and help the bird find its way home.

CHUCHEL je humorná adventura od tvůrců Machinaria, Botaniculy či Samorosta. 
Připojte se k Chuchlovi a jeho rivalovi Kekelovi a vypořádejte se s množstvím 
hádanek a výzev na cestě za vzácnou třešničkou! Odměna? Veselý humor, divoký 
soundtrack od skupiny DVA a desítky gagů, které rozehřejí i ty nejchladnější duše. 

CHUCHEL is a comedy adventure game from the creators of Machinarium, 
Botanicula and Samorost. Join Chuchel and his rival Kekel as they face nume-
rous puzzles and challenges in their quest to retrieve the precious cherry! The 
reward? Cheerful humour, wild music by the band DVA and dozens of gags that 
warm up even the coldest of souls.

Mashinky 
Jan Zelený / Česká republika/Czech Republic/ 2017

Luna 
Funomena / USA / 2017

Little Nightmares 
Tarsier Studios / Švédsko / Sweden / 2017

CHUCHEL 
Amanita Design / Česká republika / Czech Republic / 2018
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Hra Pinstripe je doslova pekelná adventura nabitá emocemi. Hrajte za Teddyho, 
bývalého ministra nuceného projít mrazivým světem posmrtného života, aby 
našel svou tříletou dceru bo a jejího perverzního únosce. Objevte tajemství 
Teddyho minulosti a utkejte se s jeho slizkým a démonickým úhlavním nepříte-
lem panem Pinstripem.

Pinstripe is an emotionally charged adventure through Hell. Play as Teddy, an 
estranged ex-minister forced to venture through the frozen afterlife in search of 
his three-year-old daughter bo, and her perverse kidnapper. Discover the dark 
secrets of Teddy’s past, and confront his sleazy, demonic nemesis, Mr. Pinstripe. 

Ponořte se do překrásného, sluncem zalitého a ručně vytvořeného světa a vy-
dejte se na cestu protkanou veselými a nenucenými hádankami. Objevte v tom-
to vizuálním narativu o cenných životních chvílích, neuskutečněných snech  
a pozměněných plánech příběhy o životě starého muže, prezentované formou 
nádherných medailonků jeho vzpomínek. 

Entrenched in a beautifully sun-kissed and handcrafted world, embark on a he-
artfelt journey interwoven with light-hearted and pressure-free puzzle solving. 
A visual narrative about life’s precious moments, broken dreams, and changed 
plans, uncover stories of an old man’s life told through beautiful vignettes of 
his memories.

Červ se vrátil a má hlad! Odhoďte přebytečné kusy oblečení a vymalujte zdi 
krví svých nepřátel, oběti je totiž hoden jen jeden. Pravidla jsou jasná. Dostaňte 
se na druhou stranu a zabijte všechny, kteří vám budou stát v cestě. Hbitě 
odrážejte jejich útoky, rozervěte jim hrdla a zadupejte jim mozky do země. Červ 
rytířskost nezná. 

The wurm has returned and it must feed! Shed your garments and paint the 
walls with the flesh of your enemies, for only one can be worthy of sacrifice.  
The rules are simple. Reach the other side and kill anyone that stands in your 
way. Deftly parry and rend their throats, riddle their bowels with arrows, or 
squish their brains between your toes. The wurm cares not for chivalry.

Veďte matku a její dítě skrz magické stavby a objevujte iluzorní cestičky a úžas-
né hádanky, které vás zasvětí do tajů posvátné geometrie. Pomozte Ro vysvětlit 
jejímu dítěti tajemství údolí, prozkoumejte při tom ohromující svět a přetvářej-
te stavby, abyste jim ukázali cestu. 

Guide a mother and her child as they embark on a journey through magical ar-
chitecture, discovering illusionary pathways and delightful puzzles as you learn 
the secrets of the Sacred Geometry. Help Ro as she teaches her child about the 
mysteries of the Valley, exploring stunning environments and manipulating 
architecture to guide them on their way.

Pinstripe 
Armor Games / USA / 2017

Old Man’s Journey 
Broken Rules / Rakousko/Austria / 2017

Nidhogg 2 
Messhof Games / USA / 2017

Monument Valley 2 
ustwo games / Velká Británie/ United Kingdom / 2017
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Jste zvláštní kočičí stvoření a svět kolem vás je plný nebezpečí, kterému musíte 
čelit sami. Od rodiny vás odtrhla ničivá povodeň, z nebe se neustále valí děsivé 
proudy vody, které utopí snad všechen život, a vy si musíte opatřit potravu 
a najít přístřeší. Šplhejte, unikejte, objevujte a najděte svou rodinu, než vás 
dostihne smrt! 

you are a slugcat. The world around you is full of danger, and you must face it 
alone. Separated from your family in a devastating flood, you must hunt for food 
and shelter between terrifying torrential downpours that threaten to drown all 
life. Climb, evade, discover and find your family before death finds you!

Vignettes je obyčejná avšak jedinečná průzkumná hra bez textu či postav, v níž 
se objekty mění podle toho, jak s nimi točíte. Procházíte kaleidoskopem roz-
ličných nálad a prostředí. Jednoduchá a barevná taškařice pro všechny je plná 
hravých interakcí a skrytých tajemství. 

Vignettes is a casual but unique exploration game without text or characters, 
where objects shape-shift as you spin them around to wander through a kalei-
doscope of different moods and settings. An accessible, colourful experience 
for all to enjoy, filled with playful interactions and hidden secrets. 

Hru procházíte z pohledu první osoby a je sbírkou podivných příhod o rodině 
ze státu Washington. Jakožto Edith budete zkoumat rozlehlé sídlo rodiny 
Finchů a hledat příběhy, které vám pomohou poznat rodinnou historii a zjistit, 
proč Edith jako jediná z celé rodiny zůstala naživu. 

It’s a collection of strange tales about a family in Washington state played from 
a first-person perspective. As Edith, you’ll explore the colossal Finch house, 
searching for stories as she explores her family history and tries to figure out 
why she’s the last one in her family left alive. 

Zazvoňte a poznejte své pacienty. Staňte se Wunderdoktorem, cestujícím dok-
torem, jehož denním chlebem je léčit vzácné a exotické nemoci. Prozkoumejte 
svět plný šarlatánství, duchů a návykových lektvarů.

Ring the bell, meet the patients. Step into the role of the Wunderdoktor, a tra-
velling doctor whose daily work is to cure rare and exotic diseases. Explore the 
world full of quackery, ghosts and addictive potions.

Wunderdoktor 
Noodlecake Studios / Německo/Germany / 2017

What Remains of Edith Finch 
Giant Sparrow / USA / 2017

Vignettes 
Noodlecake Studios / Kanada/Canada / 2017

Rain World 
Videocult / USA / 2017

96 Mezinárodní soutěž / Nezávislé počítačové hry



97Soutěž Český obzor / Czech Horizon Competition

Český obzor 

Po delší době se vedle mezinárodních kategorií otevírá prostor 
pro klání české tvorby, a to rovnou ve všech jejích nejsilnějších 
projevech. Český obzor se poprvé objevil v roce 2016 a vyhrál 
ho snímek Až po uši v mechu. Tehdy neměl žádné specifické pod-
kategorie a o vítězi rozhodovali festivaloví diváci. Nyní budou 
porotou Českého obzoru desítky odborníků z oblasti tuzemské 
animace, kteří tvoří nově vzniklý orgán Rada animovaného 
filmu. Výsledky hlasování Rady, tedy nejlepší český krátký film, 
studentský film, seriál, videoklip a práce na zakázku, budou zve-
řejněny, stejně jako vítězové ostatních kategorií Anifilmu, během 
slavnostního zakončení festivalu 5. května v Třeboni.

Důležitou skutečností, která motivovala vznik Rady animova-
ného filmu a Českého obzoru, jsou rovněž pravidla Evropských 
animačních cen Emile. Kritériem pro nominaci díla je výhra 
či uvedení na jednom z mezinárodních festivalů v pravidlech 
jmenovaných. Anifilm mezi těmito festivaly figuruje a účast 
animovaného díla na tomto festivalu tak umožňuje usilovat  
o ceny Emile.

Rada animovaného filmu

Anifilm inicioval za podpory Asociace animovaného filmu (ASAF) 
a European Animation Awards Association (EAA) vznik Rady 
animovaného filmu (RAF). Hlavním posláním této neformální 
iniciativy je sdružovat významné osobnosti působící v oblasti 
českého animovaného filmu. Nejedná se pouze o autorské tvůr-
ce, režiséry, producenty, animátory či dramaturgy, ale také  
o teoretiky animace, historiky, kritiky, zástupce soutěží, přehlí-
dek, festivalů či filmové pedagogy. Základním účelem RAF je 
naplňování společného zájmu členů na podpoře, propagaci a re-
flexi českého animovaného filmu v České republice i v zahraničí. 
To se děje především prostřednictvím pravidelného zpřístupňo-
vání českých animovaných děl členům RAF, jejich hodnocením, 
udělováním výročních cen v rámci soutěžní sekce Anifilmu Český 
obzor a přímým napojením na mezinárodní aktivity, zejména pak 
na Evropské animační ceny Emile.

Czech Horizon 

After a long time, in addition to the international categories, 
there’s a platform for a Czech animation contest in all its stron-
gest manifestations. The inaugural winner of the Czech Horizon 
competition in 2016 was the film Deep in Moss. back then, the 
competition had no specific sub-categories and the winner was 
chosen by the festival visitors. but now, Czech Horizon has a jury 
composed of Czech animation professionals from the newly 
established Council of Animated Film. The Council’s selections 
of the best Czech short film, student film, series and commissio-
ned work will be announced during the Anifilm closing ceremo-
ny on 5 May in Třeboň.

An important factor that motivated the foundation of the 
Council of Animated Film and the Czech Horizon competition, 
are the rules of the European Animation Award Emile. One of the 
nomination criteria is that the film must win or be screened at 
one of the international festivals listed in the rules. Anifilm is one 
of those festivals and participation of a film in our festival thus 
enables it to compete for the Emile Award. 

Council of Animated Film

With the support of the Association of Czech Animation Film 
(ASAF) and the European Animation Awards Association (EEA), 
Anifilm has initiated the creation of the Council of Animated Film 
(RAF). The main aim of this informal initiative is to bring together 
prominent personalities of Czech animation – not only authors, 
directors, producers, animators and dramaturges, but also anima-
tion theorists, historians, critics, representatives of competitions, 
showcases, festivals and film pedagogues. The purpose of RAF is 
to achieve the common goal of its members to support, promote 
and make animated film visible both in the Czech Republic and 
abroad. That is being accomplished mainly by regularly ma-
king Czech animation accessible to the RAF members, rating it, 
awarding annual prizes in the Anifilm competition section Czech 
Horizon and through a direct connection to international activities 
– in particular to the European Animation Award Emile.

 Český obzor – národní soutěž / 
 Czech Horizon – National Competition



98 Soutěž Český obzor

Český obzor: Krátké filmy /  
Czech Horizon: Short Films

30 Amper

Chůze a běhy | Walking and Running

Na dno | To the Ground

Výměna rolí | Switch of Roles

Odcházím | I’m Leaving

Škoda lásky | Roll out the barrels

Vánoční svatba sněhuláka Karla |  
Charlie the Snowman’s Christmas  
Wedding

Sousedi (příběh Rudolfa bělohoubka) | 
Neighbours (story of Rudolf bělohoubek)

Rádio Dolores | Radio Dolores

Český obzor: Studentské filmy I. / 
Czech Horizon: Student Films I

Duchařina | Ghostory

24

bažinou | Through the Marsh

Do Not Touch!

bílí koně došli | Run out of White Horses

Egon bondy o filozofii a vůbec | 
Wandering bondy

Ouřek | The Spellbound

Hypnagogia

Legenda o ledním medvědovi | Legend of 
a Polar bear

FOOD

Klekánice | Twilight Witch

V popelnici | In a Dumpster

Štvanice | Chase

Český obzor: Studentské filmy II. / 
Czech Horizon: Student Films II

Náš prostor | Our Street

WOO-HOO!

Mukumů | Mukumu

Neil

Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu  
je vycházet s tvory v nás |  
The Creatures Inside Us

Space Tramp

O Červené karkulce | Little Red Riding Hood

Tu a tady | Here and here

O Kovladu | Kovlad

O tom co potom | After

Otesánek | Insatiable

Velmi blízko | Very Close

Veselka | Wedding Day

Závodní horečka | Racing Fever

Kostka | The Cube

Český obzor: TV / on-line filmy a seriály 
Czech Horizon: TV / On-line Films and Series

Tarbíci: Tarbíci a tlamovec |  
Jerboas: Jerboas and the Mouthbrooder

Zpívejte s námi: Jede, jede poštovský pa-
náček | Sing with Us: Jede, jede, poštovský 
panáček

Mlsné medvědí příběhy: Hurá na borůvky! |  
Hungry bear Tales: blueberries!

Špekáček a Feferonka: Příběhy z lednice | 
 Fridge Stories

Anča a Pepík: Skandál ve městě |  
Annie and Joey: Scandal in the Town

Mrazivá tajemství: Kráska a zvíře | 
The Dark Secret: beauty and the beast



99Czech Horizon: Competition

Český obzor: Zakázková tvorba & Videoklipy / 
Czech Horizon: Commissioned Work & Music Videos

Magnesia Litera – kniha pro děti a mládež | Magnesia Litera – Children’s book

barbora Poláková: Krosna 

ArtZóna | ArtZone 

Česká pojišťovna: To nedopustíme | Česká pojišťovna: We will not let this happen 

Erasmus

Hayao Miyazaki v bio Oko | Hayao Miyazaki in bio Oko 

Déčko zpomaluje | Déčko Is Slowing Down 

Skalpy – komiksový trailer | Scalped – comic book trailer 

ČMSS – podzimní kampaň | ČMSS – autumn campaign

DVA: Valibela 

Hamé EasyFruit – Kámoš na každý den | Hamé EasyFruit – Everyday Friendship 

Magnesia Litera – překladová kniha | Magnesia Litera – book Translation

Jupí horký nápoj | Jupi Hot Drink

Mouvo 2017 

Komerční banka: Palacký investice | Komerční banka: Palacky Investment 

Longital: Spokojná a sýta

Rodiče napořád – titulky | Rodiče napořád – title sequence

Pokřivení a Vzpřímení | bent and Straight 

Magnesia Litera – próza I. | Magnesia Litera – Fiction I 

Paneland. Největší československý experiment | Czechoslovakia’s Great House Experiment 

Probuď Déčko | Wake up ČT:D

PIXbUF – Vladimír, fotograf | PIXbUF – Vladimir, The Photographer 

Opak Dissu: Fabia Trap

Magnesia Litera – próza II. | Magnesia Litera – Fiction II

Znělka Jeden svět 2018 | One World 2018 jingle

No Distance Paradise: Let It Go | No Distance Paradise: Let It Go 

Tokijský ghúl – komiksový trailer | Tokyo Ghoul – comic book trailer 

Silent Forest

Noizztoy: Flight

Rok Déé | Dee year 

Vlny: Rybář

Pokáč: Mám doma kočku | Pokáč: I Have a Cat



Naléhavý ani-dok ilustruje vyprávění mladé ženy, která se stala obětí domácího 
násilí. A i když ze vztahu utekla s dítětem v náručí, dostala se do situace ještě 
horší. Snímek zaujme jak výtvarným přístupem, tak originálním zpracováním 
zvukové stopy.

This serious ani-doc illustrates the story of a young woman who became a 
victim of domestic violence. And even though she took her baby and fled, she 
wound up in an even worse situation. The film will captivate you with its artistic 
style and its originally processed sound track.

Na dno
To the Ground | 1 min 30 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Osudy mladého zamilovaného páru, staré paní pečující o květinu na okně, 
úspěšného běžce či jednonohého žebráka na rohu ulice se v tomto kresleném 
snímku postupně prolínají za přítomnosti neutuchajícího větru, který je možné, 
stejně jako lidské kroky, považovat za metaforu neúnavného koloběhu života.

The stories of a young couple in love, an old lady caring for a flower on her 
window sill, a successful runner and a one-legged beggar on a street corner 
gradually intertwine in the presence of unrelenting wind which can, much like 
human steps, be considered as a metaphor for the tireless cycle of life.

Chůze a běhy
Walking and Running | 9 min 8 sec | Česká republika / Czech Republic | 2018

30 Amper
13 min 53 sec | Česká republika / Czech Republic | 2018

Atmosférický film, odehrávající v postapokalyptickém světě, v němž debutující 
režisér propojil western, sci-fi, horror a thriller. Divák sleduje hlavního hrdinu, 
který bloudí rozpadlým prostředím a po něčem vytrvale pátrá. Když po boji  
s podivnými monstry vytouženou věc konečně objeví, přijde překvapivá pointa.

In this atmospheric film set in a post-apocalyptic world, the debuting director 
mixed western, sci-fi, horror and thriller. We watch the film’s main hero wander 
through the desolate world in search of something. When he finally finds what 
he’s been looking for after a fight with weird monsters, there is a surprising twist.

100 Český obzor: Krátké filmy

Režie / Director Ivan Studený, Zuzana Studená Výtvarník / Designer 
Zuzana Studená Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba 
/ Music Los Margaritos Margaritos Výroba / Produced by Ivan Studený

Režie / Director Vít Pancíř Výtvarník / Designer Václav Krejčí Technika / 
Technique kresba na papír / drawing on paper Hudba / Music Karel Žďárský 
Výroba / Produced by Kateřina Doležalová (Duracfilm, z. s.)

Režie / Director Michal Kubíček Výtvarník / Designer Michal Kubíček 
Technika / Technique stop-motion / stop-motion Hudba / Music Ondřej 
Gášek Výroba / Produced by Tomáš Zilvar (VICE)

 Český obzor: Krátké filmy / 
 Czech Horizon: Short Films 



Snímek je filmovým debutem známého divadelního režiséra Petra Vodičky. 
Originálním způsobem rozehrává pohádkové drama, jehož hrdiny jsou vánoční 
ozdoby. Sněhulák Karel po ozdobení stromku zjišťuje, že je zavěšen úplně jinde 
než jeho snoubenka sněhulačka Eva, a tak se vydává na dramatickou cestu, aby 
ji zachránil.

This film is the short debut of the famous Czech theatre director Petr Vodička. 
It is an original fairy tale drama starring Christmas decorations. After the tree 
is decorated, snowman Karel finds that he is hanging on the opposite side of 
the tree from his fiancé snowwoman Eva and sets out on a dramatic journey to 
rescue her.

Vánoční svatba sněhuláka Karla
Charlie the Snowman’s Christmas Wedding | 12 min | Česká republika / 
Czech Republic | 2017

Láska kvete v každém věku a i ten, kdo už to nečeká, se může stát terčem pro 
Amorův šíp. V tomto humorném příběhu babička zamotá hlavu dědečkovi, 
který v milostném pohnutí hodlá využít všech možných triků, aby svůj objekt 
touhy svedl.

Love knows no age and even those who do not expect it can be hit by Cupid’s 
arrow. In this humorous story, a granny charms a grandpa who in his infatuati-
on resolves to resort to every possible trick to seduce the object of his desires.

Škoda lásky
Roll out the Barrels | 3 min 5 sec | Česká republika / Czech Republic | 2018

Loutkový snímek českého autora, který animaci vystudoval v australském 
Melbourne. Film vypráví o tom, co se stane, když čtvrt století starý, rezavý 
řetěz připoutaný k noze trestance, vezme svůj život do vlastních rukou poté, co 
vězeň ztratil jiskru.

The Czech director of this puppet film studied animation in Melbourne in Aus-
tralia. His film shows what happens when a quarter-century-old rusted chain on 
a prisoner’s leg takes life into its own hands after the prisoner loses his sparkle.

Odcházím
I’m Leaving | 9 min 5 sec | Česká republika, Austrálie / Czech Republic, 
Australia | 2018

Výměna rolí
Switch of Roles | 5 min 16 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Klasik českého animovaného gagu Pavel Koutský zpracoval opět aktuální 
téma: v současném světě jsme všichni jak loutkohercem, tak loutkou, a to aniž 
bychom si toho všimli. Autor tak klade otázku, kdo je objekt a kdo subjekt  
a hlavně kdo koho ovládá.

Pavel Koutský, the classic of Czech animation, once again addresses a topical 
issue: in the contemporary world, we are all both puppeteers and puppets 
without even noticing it. In his film, Koutský asks the question who is the object 
and who is the subject and who controls whom.

101 Czech Horizon: Short Films

Režie / Director Petr Vodička Výtvarník / Designer Barbora Čechová 
Technika / Technique loutka / puppet Hudba / Music Marek Doubrava 
Výroba / Produced by Radim Prochazka (Produkce Radim Prochazka Anima)

Režie / Director Jan Bohuslav Výtvarník / Designer Jan Bohuslav 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Jindřich 
Čížek Výroba / Produced by Jan Bohuslav

Režie / Director Viliam Vala Výtvarník / Designer Jiří Hůla, Viliam Vala 
Technika / Technique stop-motion, loutka, plastelína / stop-motion, 
puppet, clay animation Hudba / Music Charlie Slavík, Jiří Maršíček, Miloš 
Dvořáček Výroba / Produced by Viliam Vala

Režie / Director Pavel Koutský Výtvarník / Designer Pavel Koutský 
Technika / Technique kresba na papír / drawing on paper Hudba / Music 
Zdeněk Zdeněk Výroba / Produced by Petr Horák (Alkay Animation Prague s.r.o.)



Rádio Dolores
Radio Dolores | 18 min | Česká republika, Finsko / Czech Republic, Finland | 2017

Loutkový snímek zachycuje s dokumentární přesností každodenní život ve 
finské továrně na boty ve 30. letech minulého století. Vypráví přitom několik 
příběhů: o dvou povstalcích z kotelny, o ilegálním rádiovém vysílání a o ševci, 
který zmizel během španělské občanské války.

With documentary-like accuracy, this puppet films depicts everyday life in a 
Finnish shoe factory in the 1930s. It tells several stories: about two rebels from 
the boiler room, about an illegal radio broadcast and about a shoemaker who 
disappeared during the Spanish Civil War.

Sousedi (příběh Rudolfa Bělohoubka)
Neighbours (story of Rudolf Bělohoubek) | 8 min 48 sec | Česká republika / 
Czech Republic | 2018

Poutavý ani-dok se vrací k tristní kapitole naší historie – k často paradoxnímu 
vyřizování si účtů po 2. světové válce. Silně vizuálními obrazy ilustruje dramatické 
vyprávění člověka, jemuž zatkli otce, neprávem obviněného z kolaborace s Němci. 
Ten přitom zachránil spousty životů, když jako pošťák ničil udavačské dopisy.

This absorbing ani-doc returns to an embarrassing period of our history – often 
paradoxical retributions after WWII. by means of strongly visual images, the 
film illustrates a dramatic story of a man whose father was arrested and wron-
gly accused of collaborating with the Germans. The man actually saved a lot of 
lives when, as a postman, he destroyed a number of letters by informers.

102

Režie / Director Katariina Lillqvist Výtvarník / Designer Patricia Ortiz 
Martinez Technika / Technique loutka / puppet Hudba / Music Kusti 
Vuorinen Výroba / Produced by Katariina Lillqvist (Film Cooperative Camera 
Cagliostro)

Režie / Director Martin Búřil Výtvarník / Designer Martin Plško Technika 
/ Technique 2D počítačem, plošková animace, mix technik / 2D computer, 
cut out, mixed media Hudba / Music Matěj Kroupa Výroba / Produced by 
Martin Búřil, Matouš Svěrák (Post Bellum) 

Český obzor: Krátké filmy



Bažinou
Through the Marsh | 5 min 53 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017 

Otec doprovází svou dcerku do školky, ale cestou ho unese vodník. Dívka musí 
zachránit svého otce a také stihnout vyučování. Nezvyklou komedii s pohádko-
vými motivy vytvořil autor, student zlínské UTb, s využitím silně stylizované a 
přitom výstižné kresby.

While accompanying her to school a little girl‘s father is kidnapped by a water 
sprite. The girl must save her daddy and hopefully get to the class. This unusual 
comedy with fairy-tale motifs was made by a student from the Tomáš baťa 
University in Zlín using heavily stylized and expressive drawings.

24
6 min 40 sec | Česká republika / Czech Republic | 2018

Experimentální film autorky, jejíž pole působnosti zahrnuje mimo jiné malbu, 
tetování, design či provoz food karavanu. Název snímku, jenž kombinuje hrané 
záběry s animací, odkazuje na kritický věk 24 let. Problematiku této životní eta-
py ukazuje na příběhu pěti dívek: Růžové, Červené, Modré, Tyrkysové a Žluté.

The director of this experimental film is also a painter, tattoo artist, designer and 
owner of a food truck. The name of this film combining live-action sequences 
with animation is a reference to the critical age of 24. It illustrates the problems of 
this life period using a story of five girls: Pink, Red, blue, Turquoise and yellow.

Vtipný fiktivní dokument zobrazuje posmrtný příběh člověka-ducha, který pá-
trá po příčině své smrti a cestu za odhalením pravdy natáčí na kameru. Autorka 
si chytře pohrává s detektivním žánrem, film navíc vyniká skvělým komentářem 
Vladimíra Javorského.

This humorous fictitious documentary tells the after-life story of a man-ghost 
who is trying to learn the cause of his death and films his journey to find the 
truth. The author brilliantly plays with the genre of detective story and the film 
boasts excellent narration by Vladimír Javorský.

Duchařina
Ghostory | 9 min 44 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

103 Czech Horizon: Student Films I

Režie / Director Kryštof Ulbert Výtvarník / Designer Kryštof Ulbert 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Matěj 
Štěpán Výroba / Produced by Lukáš Gregor (UTB Zlín)

Režie / Director Bára Anna Stejskalová Výtvarník / Designer Bára Anna 
Stejskalová Technika / Technique 2D počítačem, 3D počítačem, pixilace, mix 
technik / 2D computer, 3D computer, pixilation, mixed media Hudba / Music 
Daniel Flek, Štěpán Oves Výroba / Produced by Kamila Dohnalová (FAMU)

Režie / Director Alžběta Göbelová Výtvarník / Designer Alžběta Göbelová 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Michael 
Lužný Výroba / Produced by Lukáš Gregor (UTB Zlín)

 Český obzor: Studentské filmy I. / 
 Czech Horizon: Student Films I 



Atypicky pojatá legenda z neurčených dávných časů vypráví o tom, jak se lidé 
všemožně snaží zachránit nemocnou kozu, jediný majetek stařenky. Divák na 
rozdíl od zoufalých postav ovšem moc dobře ví, co se koze přihodilo, a taky 
tuší, že příběh nemůže dobře dopadnout. Nebo nakonec ano?

This atypically portrayed legend from ancient times tells the story of people 
trying to save an old lady’s only possession, a sick goat. but unlike the despera-
te characters, the viewers know what happened to the goat and know the story 
can’t have a happy ending. Or can it?

Ouřek
The Spellbound | 7 min 25 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Krátká, hravá a příjemně stylizovaná „studie“ je autorskou interpretací myš-
lenek Egona bondyho – známého českého básníka, spisovatele a především 
filozofa. Autorka se záměrně nesnaží ilustrovat komentář, naopak ho vizuálním 
ztvárněním vtipně doplňuje a rozvíjí pomocí asociací, metafor či nadsázky.

This short, playful and pleasantly stylised “study” is an interpretation of the 
thoughts of Egon bondy – famous Czech poet, writer and in particular philo-
sopher. The author is deliberately not trying to illustrate the commentary, but 
rather to accompany it with a visual form humorously filled with associations, 
metaphors and irony.

Egon Bondy o filozofii a vůbec
Wandering Bondy | 2 min 13 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Bílí koně došli
Run out of White Horses | 6 min 45 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Moderně pojatá a živě animovaná pohádka o rytířově pátrání po ušlechtilé 
panně. Hrdina musí překonat nejrůznější nástrahy a hrozby a především své 
slabosti, aby se mohl ocitnout v náručí vytoužené dívky.

This modern and lively animated fairy-tale portrays a knight’s quest for a noble 
maiden. The hero must overcome various obstacles and dangers but mainly his 
weaknesses, to find himself in the arms of the yearned-for girl.

Minutový loutkový gag, který vytvořil student z plzeňské Fakulty designu a 
umění Ladislava Sutnara, ovšem během stáže v polské Lodźi. Ačkoliv je to auto-
rův první loutkový film, dokázal na malé ploše – a to jak časové, tak prostorové 
– vytvořit vtipnou situaci a dovést ji k zábavné pointě.

This one-minute-long puppet gag was made by a student from the Ladislav 
Sutnar Faculty of Design and Art of the University of West bohemia during 
his study stay in the Polish city of Łódź. Although it is his first puppet film, the 
author managed to fully utilise its running length – both time-wise and space-
-wise – and created a humorous situation with an amusing punch line.

Do Not Touch!
0 min 50 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017
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Režie / Director Martin Kukal Výtvarník / Designer Martin Kukal 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Jan 
Živocký Výroba / Produced by Lukáš Gregor (UTB Zlín)

Režie / Director Veronika Zacharová Výtvarník / Designer Veronika 
Zacharová Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Výroba / 
Produced by Lukáš Gregor (UTB Zlín)

Režie / Director Iveta Kotačková Výtvarník / Designer Iveta Kotačková 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Jan 
Živocký Výroba / Produced by Lukáš Gregor (UTB Zlín)

Režie / Director Pavel Endrle Výtvarník / Designer Pavel Endrle Technika 
/ Technique loutka, stop-motion / puppet, stop-motion Hudba / Music 
Pavel Endrle Výroba / Produced by (ASP LODZ)



Krátký animovaný horor Klekánice vytvořený pomocí digitální kresby nás zave-
de na český venkov druhé poloviny 19. století, do doby, kdy lidé věřili pověrám 
a mýtům a obávali se stvoření z nich.

The short animated horror film Twilight Witch created using digital animation 
drawing techniques will take us to the Czech countryside in the second half of 
the 19th century, to a time when people used to believe in folk superstitions, 
myths and various creatures. 

Klekánice
Twilight Witch | 7 min 10 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Snídaně, oběd, večeře. Ráno, poledne, večer. Začátek, prostředek a konec.  
S připomenutím toho, že láska prochází žaludkem, hledá film FOOD paralely 
mezi stravovacími a namlouvacími rituály a využívá přitom ploškové animace  
i ohýbaného papíru, čímž klasické plošce dodává další rozměr.

breakfast, lunch, dinner. Morning, noon, evening. beginning, middle, end. The 
way to a man’s heart is through his stomach and FOOD searches for parallels 
between eating and pairing rituals. The film uses cut-out animation and folded 
paper that introduces another dimension to classical cut-outs.

FOOD
1 min 31 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Legenda o ledním medvědovi
Legend of a Polar Bear | 5 min 15 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Autorka, studující na Ostravské univerzitě, propojila ve svém filmu hned dva 
objekty svého zájmu: akvarel a zvířata. Legenda o ledním medvědovi je příběh o 
dvou medvědích bratrech. Společně žijí v zemi plné sněhu a ledu, až se jednou 
stane něco, co jejich život úplně změní.

The film’s director, a student at Ostrava University, connected two of her 
hobbies in her film: aquarelle and animals. Legend of a Polar Bear is a story of 
two bear brothers. They live in a land of snow and ice and one day something 
happens that changes their lives..

Snímek Hypnagogia je svěžím experimentem, jenž kombinuje abstraktní výjevy  
s postupy tradičního ani-doku. Poetickým a dokumentárním způsobem zobrazu-
je stav těsně před usnutím a popisuje a ilustruje vizuální a senzorické jevy, které 
zažíváme, když překračujeme hranici mezi bdělostí a spánkem.

Hypnagogia is an original experiment that combines abstract scenes with 
techniques of traditional ani-docs. The film depicts the state of falling asleep, 
and describes and illustrates the visual sensory phenomena that are experienced 
when crossing the borders of sleep in its own poetic and documentary-style way.

Hypnagogia
4 min 58 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017
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Režie / Director Zuzana Skopalová Výtvarník / Designer Zuzana 
Skopalová Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / 
Music Petr Zavičák Výroba / Produced by Lukáš Gregor (UTB Zlín)

Režie / Director Michaela Mihalyiová Výtvarník / Designer Michaela 
Mihalyiová Technika / Technique stop-motion, plošková animace / stop-
motion, cut out Výroba / Produced by FAMU

Režie / Director Kateřina Coufalová Výtvarník / Designer Kateřina 
Coufalová Technika / Technique 2D počítačem, stop-motion, malba na papír 
/ 2D computer, stop-motion, painting on paper Hudba / Music Martin Režný 
Výroba / Produced by Denisa Jánská (Ostravská univerzita)

Režie / Director Magdalena Kvasničková Výtvarník / Designer Magdalena 
Kvasničková Technika / Technique 2D počítačem, 3D počítačem, stop-motion, 
malba na sklo / 2D computer, 3D computer, stop-motion, painting on glass 
Hudba / Music Matouš Hejl Výroba / Produced by Zuzana Bukovinská (VŠUP)



Originální ani-dok oživuje s pomocí dobové grafiky vzpomínky nejen na dobu 
slávy československého hokeje, ale i na jeho černé okamžiky. Konkrétně se 
autorka zaměřuje na represe, které si státní aparát přichystal pro hráče státní re-
prezentace v roce 1950. Zakládá na autentických výpovědích žijících pamětníků 
a archivním materiálu.

Using period graphics, this original ani-doc revives the glory days of Czechoslo-
vak hockey along with its dark moments. The author focuses on government 
repressions against the Czechoslovak national team players in 1950. The film is 
based on authentic testimonies of living witnesses and archive footage.

Štvanice
Chase | 11 min 33 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Krátká animovaná hororová utopie zachycující vztah mezi městem, člověkem a 
odpadem. Snímek natočila autorka, jejímž původním oborem je zvuk. S anima-
cí začínala jako samouk, nyní pokračuje na pražské FAMU.

A short animation horror utopia about the relationship between city, man and 
garbage. The film’s author was originally a sound engineer. She took up anima-
tion on her own and now studies at the Film and TV School of the Academy of 
Performing Arts in Prague.

V popelnici
In a Dumpster | 2 min 16 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017
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Režie / Director Michaela Režová Výtvarník / Designer Michaela Režová 
Technika / Technique mix technik / mixed media Hudba / Music Marek 
Mrkvička, Martin Horáček Výroba / Produced by Zuzana Bukovinská (VŠUP)

Režie / Director Daria Kashcheeva Výtvarník / Designer Daria Kashcheeva 
Technika / Technique stop-motion, plošková animace, pixilace, reálné záběry, 
mix technik / stop-motion, cut out, pixilation, real shooting, mixed media Hudba 
/ Music Daria Kashcheeva Výroba / Produced by Vera Hoffmanova (FAMU)

Český obzor: Studentské filmy  I.



Český, ale seversky zádumčivý snímek zobrazuje plynutí života kdesi na ostro-
vech, kde člověk svádí neustálý boj s přírodou i sám se sebou. Skok z útesu, útok 
dravce i setkání s tuleni jsou zde na denním pořádku. V kraji, kde nepřetržitě 
duje vítr, se člověk nemůže nechat ničím vyvést z míry.

This Czech film full of northern melancholy depicts the flow of time somewhere  
on an island where a man constantly fights with nature and with himself. 
Jumping off a cliff, facing attacks of a predator and encountering seals are just 
ordinary things here. In a land where the wind blows constantly, a man cannot 
afford to be baffled by anything.

Mukumů
Mukumu | 7 min 44 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Navzdory názvu tento snímek využívající pixilaci vypráví o neradostném randě-
ní. Pomocníkem v navazování vztahů je pro hrdinu s koňskou hlavou svérázná 
seznamovací aplikace připomínající staré osmibitové hry. Ani nejlepší seznam-
ka ale nedokáže předvídat reakce jednorožců, za které se někdy máme.

Despite its title, this pixilated film portrays unsuccessful dating. The film’s main 
protagonist with a horse’s head uses an unconventional dating app reminiscent 
of old 8-bit games to help him find a soul mate. but even the best dating app 
cannot anticipate the reactions of the unicorns that we sometimes think we are.

WOO-HOO!
6 min 38 sec | Česká republika / Czech Republic | 2018

Náš prostor
Our Street | 2 min 54 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

„... ale vidím tady i hodně pozitivního,“ popisuje protagonista tohoto barevně 
úsporného ani-doku z pražské FAMU jedno z frekventovaných míst centra 
hlavního města. Piazzetu Národního divadla nám film přibližuje očima zdejšího 
prodejce známého časopisu nejen se sociální tematikou.

“... but I see a lot of positive things here,” says the protagonist of this colourfully 
economical ani-doc from the Film and TV School of the Academy of Performing 
Arts in Prague about one of Prague’s frequented public places. In what’s more 
than just a social probe, we see the National Theatre piazzeta through the eyes 
of a local street paper seller.
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Režie / Director Pavla Baštanová Výtvarník / Designer Pavla Baštanová 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Eva 
Dobružská Výroba / Produced by VŠUP 

Režie / Director Dávid Štumpf Výtvarník / Designer Dávid Štumpf 
Technika / Technique 2D počítačem, ultrafány, pixilace, reálné záběry / 2D 
computer, cel animation, pixilation, real shooting Hudba / Music Johana 
Novotná Výroba / Produced by Vera Hoffmannová (FAMU)

Režie / Director Petra Fenďová Výtvarník / Designer Petra Feňďová 
Technika / Technique 2D počítačem, stop-motion / 2D computer, stop-
motion Výroba / Produced by Ondřej Šejnoha (FAMU)
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Pokud byla stará dobrá Karkulka hodné a bezbranné děvče, na tuhle si vlk roz-
hodně nepřijde! Ve výtvarně výrazném vyprávění si hladová šelma nakonec po-
chutná na jiných dobrotách, než bychom čekali. Vtipně upravenou (ne)pohádku 
o návštěvě u babičky nezapomenutelným způsobem namluvil Ota Jirák.

The Little Red Riding Hood of old was a good-natured and defenceless girl, 
but the wolf will certainly not get to the Little Red Riding Hood from this film. 
In this artistically distinct film, the hungry beast will eventually feast on things 
other than what we would have expected. This humorously altered (non)
fairy-tale about visiting Little Red Riding Hood‘s grandmother is unforgettably 
narrated by Czech actor Ota Jirák.

O Červené karkulce
Little Red Riding Hood | 4 min 34 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Hlubinami černobílého 3D vesmíru bloudí osamocená kosmická loď. Průlet 
uskupením planetek v podobě dětských hraček jejího pilota a jediného pasažé-
ra – robota – unaví natolik, že důvěru předá autopilotovi. To ale ještě netuší, že 
v jemu dosud neznámé části kosmu číhá nebezpečí v podobě černé díry.

A lonely space ship wanders through deep 3D black-and-white space. A fly-
-through through a group of planets in the shape of children’s toys exhausts its 
pilot and only passenger – a robot – so much that he turns on the autopilot. but 
what he doesn’t know is that in a part of space unknown to him lurks danger – 
a black hole.

Space Tramp
4 min | Česká republika / Czech Republic | 2017?

Film Ester Nemjóové hýřící barvami si nápaditě hraje s jazykem a vznikl jako 
promo-video hudebního dua Svačiny a Souboru ptačích okarín. Kouzelný pták 
vás v něm vezme na výlet neuvěřitelným světem vystavěným z reálných záběrů 
a obývaným roztodivnými animovanými postavičkami.

Ester Nemjóová’s colourful film, made as a promo-video for the musical duo 
Svačiny a Soubor ptačích okarín, inventively plays with language. A magic bird 
takes you on a journey through an incredible world built from real footage and 
inhabited by bizarre animated characters.

Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je 
vycházet s tvory v nás
The Creatures Inside Us | 7 min | Česká republika / Czech Republic | 2017

Idylka – zelenající se stromy, med prýštící ze včelích úlů... a medvěd ve skafan-
dru. Co může být víc? Vesmírný medvěd Neil konečně narazí na novou planetu, 
která by mohla splnit všechny jeho sny. Tedy alespoň v případě, že se v tomto 
3D animovaném snímku úspěšně proplete labyrintem opuštěného města.

Serenity – green trees, honey flowing from beehives… and a bear in a space 
suit. What more could anyone want? Space bear Neil finally finds a new planet 
of his dreams. That is, if he can find his way through the labyrinth of an abando-
ned city in this 3D animated film.

Neil
5 min 58 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017
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Režie / Director Martina Holcová Výtvarník / Designer Martina Holcová 
Technika / Technique 2D počítačem, malba na papír / 2D computer, 
painting on paper Hudba / Music Martina Holcová Výroba / Produced by 
Marie Svatoňová (ZČU Plzeň)

Režie / Director Ondřej Skalník Výtvarník / Designer Ondřej Skalník 
Technika / Technique 3D počítačem, reálné záběry / 3D computer, real 
shooting Hudba / Music Ondřej Skalník Výroba / Produced by Matyáš 
Trnka, Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Režie / Director Ester Nemjóová Výtvarník / Designer Ester Nemjóová 
Technika / Technique 2D počítačem, reálné záběry, mix technik / 2D 
computer, real shooting, mixed media Hudba / Music Ester Nemjóová 
Výroba / Produced by Zuzana Bukovinská (VŠUP)

Režie / Director Martin Pošta Výtvarník / Designer Martin Pošta 
Technika / Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Jan 
Kudláč Výroba / Produced by Ondřej Šejnoha (FAMU)

Český obzor: Studentské filmy  II.



V původní pohádce Otesánek spořádá, co najde – neštítí se ani lidožroutství. 
Časy se ale mění a jeho apetit značně narostl. Po „snědl mámu, snědl tátu“ se 
loutkový Otesánek vydává na kus žvance do světa (stvořeného téměř výhradně 
z textilních materiálů). Přestojí velkoměsto útok tohoto neotesance?

In the original story, Otesánek eats what he sees – even people. but times are 
changing and his appetite has significantly increased. After he “ate his mummy, 
ate his daddy,” our puppet Otesánek sets out into the world (made almost 
exclusively from textile materials) to find something to eat. Will a big city sur-
vive the attack of this greedy guts?

Otesánek
Insatiable | 5 min 26 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Život na severní točně je těžký i bez otravných řečí vaší babičky. Pro hrdinu 
tohoto vtipně nevzrušeně komentovaného snímku je proto setkání s ledním 
medvědem možným vykoupením z bídného pozemského bytí. Koneckonců, 
babička říkala, že v nebi je jídla šest půlek a na všechno se tam můžete vykašlat.

To live at the North Pole is hard enough even without your granny’s annoying 
chit-chat. For the protagonist of this flatly narrated film, encountering a polar 
bear means a possible redemption from the wretchedness of his earthly life. 
After all, his granny said that there‘s tons of food in heaven and you can stop 
giving a damn.

O tom co potom
After | 5 min 25 sec | Česká republika / Czech Republic | 2018

byla jednou jedna dívka, které byl selský chléb i panský koláč málo drahý. bude 
jí dost dobrý ten příští ženich? A v jakém kočáře asi přijede? Klasická pohádka 
boženy Němcové vypráví o lidské pýše a v kreslené animaci nás zavede až do 
překrásného království tajemného knížete Kovlada.

Once upon a time there was girl for whom neither a loaf of peasant bread nor a 
lordly pie were expensive enough. Will her next suitor be good enough for her? 
And in what carriage will he come? božena Němcová’s classical story deals with 
human pride and this animated version takes us all the way to the kingdom of 
the mysterious prince Kovlad.

O Kovladu
Kovlad | 7 min 44 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Všude dobře, doma nejlíp, aneb co všechno se nám (ne)líbí na místě, kde 
žijeme? Tento ani-dok pracuje s autentickými výpověďmi obyvatel velkých i 
menších měst a v zářivých barvách rozehrává jejich animovaná alterega, která 
nejsou o nic méně opravdová než jejich živé předobrazy.

Home sweet home, or what we do/don’t like about the places where we live. 
This ani-doc works with authentic interviews with people from smaller as well 
as bigger towns and cities and colourfully animates their alter-egos who are no 
less real than their live counterparts.

Tu a tady
Here and Here | 2 min 22 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017
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Režie / Director Linda Retterová Výtvarník / Designer Linda Retterová 
Technika / Technique loutka, stop-motion / puppet, stop-motion Hudba / 
Music Linda Retterová Výroba / Produced by VŠUP

Režie / Director Matouš Valchář Výtvarník / Designer Matouš Valchář 
Technika / Technique 2D počítačem, loutka, stop-motion, kresba na papír, 
plošková animace / 2D computer, puppet, stop-motion, drawing on paper, cut 
out Hudba / Music Jan Kocour Výroba / Produced by Matouš Valchář

Režie / Director Kateřina Čupová Výtvarník / Designer Kateřina Čupová 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Vít 
Přibyla Výroba / Produced by Lukáš Gregor (UTB Zlín)

Režie / Director Michaela Mihalyiová Výtvarník / Designer Michaela 
Mihalyiová Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Výroba / 
Produced by FAMU

 Czech Horizon: Student Films  II



Metaforický snímek připomíná univerzální hodnoty, díky kterým může být 
filmovým hrdinou i otřískaná kovová krychle. Ty pěkné a čisté pod tlakem 
strachu z tyranie již vytvořily ohromnou sterilní jednotku neschopnou přijmout 
jinakost. Nastolení nového a životu nakloněnějšího řádu je nasnadě.

This metaphorical film brings back universal values that can make even a wea-
thered metal cube into a film protagonist. Other cubes, nice and clean, have 
out of fear of tyranny created a gargantuan sterile unit unable to accept any 
deviations. The establishment of a new order that is more inclined towards life 
seems obvious.

Kostka
The Cube | 10 min 12 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Nesnesitelné napětí ještě stupňují slova televizního komentátora. Doping i ne-
milosrdná likvidace soupeřů je v tomhle závodě samozřejmostí – vyhraje jenom 
ten nejprotřelejší! V sázce je totiž víc, než se může na první pohled zdát. Vtipný 
kreslený film s nečekanou pointou vznikl na pražské Hollarce.

The unbearable thrill is escalated by the words of the broadcaster. Doping and 
merciless annihilation of your opponents is common practice in this sport – 
only the most cunning racer can win! because there’s more at stake than you 
can see at first glance. This humorous film with an unexpected twist was made 
at the College and High School of Art of Václav Hollar in Prague.

Závodní horečka
Racing Fever | 3 min 17 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Živoucí snímek stojící na strhujícím rytmu, a to jak zvukovém, tak vizuálním. Autorce 
se ve víru pulsujících obrazů podařilo zachytit tradiční českou vesnickou svatbu s jejími 
folklorními zvyky a prvky. Pomocí výtvarných zkratek, náznaků i podařených metamor-
fóz a za tónů Dvořákových Slovanských tanců zobrazuje atmosféru bezbřehého veselí.

This lively film revolves around a frenzied rhythm – both musical and visual. In a vortex 
of pulsating images, the author managed to portray a traditional Czech country wed-
ding along with its folklore traditions. Using artistic shortcuts, allusions and successful 
metamorphoses, she depicts the atmosphere of absolute merriment accompanied by 
the tones of Dvořák’s Slavonic Dances.

Veselka
Wedding Day | 3 min 13 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Stop-motion v tomto ani-doku rozehrává příběhy česko-izraelské rodiny, jejíž 
celistvost narušují nejen policejní opatření na letišti, zásadním předělem je pře-
devším vážná nemoc jednoho z jejích členů. Pomocí animace papíru či vlasů, 
videí i autentickými rozhovory se rodině dostáváme čím dál blíže.

This stop-motion ani-doc tells the story of a Czech-Israeli family whose unity is 
disrupted not only by airport security checks, but the main turning point is the 
illness of one of the family members. Animation of paper and hair, videos and 
authentic interviews bring us closer and closer to the family.

Velmi blízko
Velmi blízko בורק דואמ | Very Close | 6 min 10 sec | Česká republika, Izrael / 
Czech Republic, Israel | 2017
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Režie / Director Tomáš Pavlíček Výtvarník / Designer Filip Ajksner, 
Mykyta Karpov, Nyambayar Batbayar, Porin Rašpica, Tomáš Pavlíček Technika 
/ Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Michal Habrda 
Výroba / Produced by FAMO

Režie / Director Daniela Hýbnerová Výtvarník / Designer Daniela 
Hýbnerová Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba 
/ Music Daniela Hýbnerová Výroba / Produced by Jan Šajbidor (Vyšší 
odborná škola Václava Hollara)

Režie / Director Zuzana Čupová Výtvarník / Designer Zuzana Čupová 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Antonín 
Dvořák Výroba / Produced by Lukáš Gregor (UTB Zlín)

Režie / Director Eliška Oz, Lee Oz Výtvarník / Designer Eliška Oz, Lee Oz 
Technika / Technique stop-motion / stop-motion Hudba / Music Eliška Oz, 
Lee Oz Výroba / Produced by Bezalel Academy of Arts and Design 

Český obzor: Studentské filmy  II.



Když se malý Miška poleká kamaráda Medvěda, dostane se mu poučení, že strach 
je medvědům k ničemu. Při výpravě na borůvky však možná zjistí, že když dojde na 
to zhltnout celou bandasku natrhaných bobulí, může být strach i užitečný. Seriál 
pro nejmenší vznikl v produkci bionautu za hudebního přispění skupiny Midi Lidi.

When little Miška gets frightened by his friend bear, he learns that bears have 
no use for fear. but on his quest for blueberries, he finds that when one is about 
to devour a whole can of berries, fear can be useful. This series for children was 
produced by bionaut with music recorded by Midi Lidi.

Mlsné medvědí příběhy: Hurá na borůvky!
Hungry Bear Tales: Blueberries! | 6 min 40 sec | Česká republika / Czech 
Republic | 2017

Zpívejte s námi je dětský pořad České televize, v němž si spolu s postavou chytré 
lišky připomínáme nejznámější české lidové písničky ploškovou animací z ba-
revného papíru. Jak a proč jede poštovský panáček zrovna do Rokycan?  
O tom zpívá Kühnův dětský sbor za výtvarné asistence Venduly Chalánkové.

Sing with us is a children‘s programme made by Czech Television in which we, 
along with a clever fox, sing popular Czech folk songs animated with cutouts from 
coloured paper. How and why is the postman going to Rokycany? Kühn’s childre-
n‘s choir will help you find out with artistic assistance by Vendula Chalánková.

Zpívejte s námi: Jede, jede poštovský panáček
Sing with Us: Jede, jede, poštovský panáček | 2 min 26 sec | Česká republika / 
Czech Republic | 2017

Tarbíci: Tarbíci a tlamovec
Jerboas: Jerboas and the Mouthbrooder | 8 min 10 sec | Česká republika / 
Czech Republic | 2018

Afrika je veliká a kromě lva a slona se sem vejde ještě spousta zvířat, která jsou 
mnoha malým i velkým divákům neznámá. Tarbíci Týna a Tom s nimi v tomto 
kresleném večerníčku stanice ČT:D prožívají rozličná dobrodružství. Poznají tak 
například tlamovce, který své mladé vychovává ve vlastní tlamě.

Africa is vast and apart from lions and elephants, there is enough space for a lot 
of animals unknown to many younger as well as older viewers. In this animated 
bedtime story by Czech Television‘s children‘s channel CT :D, Jerboas Týna 
and Tom have various adventures. For instance, they meet the Mouthbrooder, 
which raises its own children in its mouth.

111Czech Horizon: TV / On-line Films and Series

Režie / Director Alexandra Májová Hetmerová, Kateřina Karhánková 
Výtvarník / Designer Filip Pošivač Technika / Technique 2D počítačem, 
3D počítačem / 2D computer, 3D computer Hudba / Music Prokop Holoubek 
Výroba / Produced by Bára Příkaská (Bionaut Animation)

Režie / Director David Súkup Výtvarník / Designer Vendula Chalánková 
Technika / Technique plošková animace / cut out Hudba / Music české 
lidové písně Výroba / Produced by ČT a ANIMA s.r.o

Režie / Director Barbora Dlouhá Výtvarník / Designer Barbora Dlouhá 
Technika / Technique kresba na papír / drawing on paper Hudba / Music 
Jaroslav Vaculík Výroba / Produced by Animační studio České televize

 Český obzor: TV / on-line filmy a seriály / 
 Czech Horizon: TV / On-line Films and Series 



Pokud vám snad někdy klasické pohádky připadaly poněkud nelogické, připra-
vil Stream.cz jejich „vědeckou“ analýzu. Jak je možné, že se kráska zamilovala 
do odpudivé obludy z lesa? Opravdu šlo o čistou lásku? Odvážnou teorii  
o halucinogenech přednáší parodovaní odborníci v podobě mluvících hlav.

If you perhaps find classical fairy-tales somewhat illogical, Stream.cz has prepa-
red their “scientific” analysis. How is it possible that beauty fell in love with the 
revolting beast from the forest? Was it really pure love? Talking-head experts 
present a bold theory about hallucinogens.

Mrazivá tajemství: Kráska a zvíře
The Dark Secret: Beauty and the Beast | 4 min | Česká republika / Czech Republic 
| 2017

Kreslení myší kamarádi Anča a Pepík z komiksu Lucie Lomové mají v seriálu 
České televize plné ruce práce. Tentokrát je v sázce pověst starosty obce Ušín 
obviněného z vykradení městské pokladny. Dokážou prokázat jeho nevinu?  
A podaří se jim prodat dost borůvek, aby si pořídili kouzelnický set?

Animated mice Anča and Pepík from Lucie Lomová’s series produced by Czech 
television are always busy. This time, the reputation of the mayor of their town 
Ušín is at stake – he is accused of stealing from the town treasury. Can they pro-
ve his innocence? And will they sell enough blueberries to afford a magic set?

Anča a Pepík: Skandál ve městě
Annie and Joey: Scandal in the Town | 13 min | Česká republika / Czech Republic | 2017

Špekáček a Feferonka: Příběhy z lednice
Fridge Stories | 4 min 29 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Lednice je svět sám pro sebe. Své o tom ví Špekáček a Feferonka, hlavní posta-
vy seriálu od Stream.cz využívajícího reálných fotografií a stylizovaných etiket 
nejrůznějších výrobků. Seriál staví mj. na slovních hříčkách a v tomto díle se 
zabývá problémy s pražským flamendrem rušícím noční klid.

The fridge is a world in itself. That fact is very well known to Špekáček (Sausage) 
and Feferonka (Pepperoni), the main protagonists of this series by Stream.cz, 
which uses real photographs and stylized labels of various products. The series 
plays on words and this episode deals with the Prague Reveller who is distur-
bing the peace at night.

112 Český obzor: TV / on-line filmy a seriály

Režie / Director Pavel Jindra, Radovan Surý Výtvarník / Designer Jakub 
Klír, Marcel Legindi, Radovan Surý Technika / Technique 2D počítačem, 3D 
počítačem, plošková animace / 2D computer, 3D computer, cut out Hudba / 
Music Pavel Hruda Výroba / Produced by Igor Kalas (Stream.cz, Seznam.cz)

Režie / Director Michal Žabka Výtvarník / Designer Lucie Lomová 
Technika / Technique 2D počítačem, kresba na papír / 2D computer, 
drawing on paper Hudba / Music Ondřej Soukup Výroba / Produced by 
Barbara Johnsonová (Česká televize)

Režie / Director Lukáš Záhoř, Milan Kuchynka, Robert Geisler Výtvarník / 
Designer Tomáš Holub Technika / Technique plošková animace / cut out 
Hudba / Music Jan Maxián Výroba / Produced by Eva Pavlíčková, Lucie 
Dřízhalová, Zdeňka Weisová 



Pro nový pořad České televize vznikla zajímavá upoutávka pohrávající si  
s počítačovou grafikou. Důležitým prvkem jsou tu umělecké obory, kupříkladu 
opera či literatura, které prostupují celou znělkou. Jednotlivé nápisy jsou pak 
narušovány nejrůznějšími glitchy, čemuž odpovídá i zvukový doprovod.

An interesting computer generated spot was made for Czech Television’s new 
programme. Arts such as opera and literature play important roles in the spot. 
Individual signs in the spot are disrupted by various glitches, which also affect 
the soundtrack.

ArtZóna
ArtZone | 1 min 4 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Vizuálně nápaditý klip k písni populární české zpěvačky, v němž autor zda-
řile kombinuje počítačovou animaci s reálnými záběry, přičemž si pohrává s 
různými měřítky i fotografiemi. Klip byl natočen v české produkci, režisér je ale 
součástí nové vlny mladých japonských tvůrců, kteří se specializují na synchro-
nizaci animace a hudby.

This visually inventive music video for a song by a popular Czech singer skilfully 
combines computer animation with real footage and plays with various scales 
and photographs. The music video was made in the Czech Republic, but its 
director belongs to a new wave of young Japanese authors specializing in 
synchronizing animation and music.

Barbora Poláková: Krosna
4 min 30 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Knihy nominované v jednotlivých kategoriích jsou představeny ve spolupráci s více-
ro výtvarníky, aby každá kniha dostala svůj individuální prostor a k divákovi zavanula 
alespoň její esence. V tomto případě byla mezi adepty na knižní ocenění i animátor-
ka Tereza Vostradovská a logicky dostala příležitost vytvořit jeden ze spotů.

books nominated in individual categories of the Czech literary awards Magnesia 
Litera are presented in collaboration with multiple graphic artists so that every 
book has its own individual space and the viewers have a taste of its essence. One 
of the nominees was animator Tereza Vostradovská and so she logically got  
a chance to make one of the spots.

Magnesia Litera – kniha pro děti a mládež
Magnesia Litera – Children’s Book | 1 min 35 sec | Česká republika / Czech 
Republic | 2017
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Režie / Director Jindřich Novák, Petr Černý Výtvarník / Designer Jindřich 
Novák Technika / Technique 2D počítačem, 3D počítačem / 2D computer, 3D 
computer Výroba / Produced by Andrea Macková

Režie / Director Kosuke Sugimoto Výtvarník / Designer Kousuke 
Sugimoto Technika / Technique 2D počítačem, 3D počítačem, reálné záběry 
/ 2D computer, 3D computer, real shooting Hudba / Music Barbora Poláková, 
David Hlaváč, Jan. P Muchow Výroba / Produced by Eva Holíková (Eallin)

Režie / Director Maria Procházková Výtvarník / Designer Daniel Špaček, 
Maria Procházková, Tereza Vostradovská, Tomáš Kučerovský Technika / 
Technique 2D, 3D, kresba na papír, malba na papír / 2D, drawing on paper, 
painting on paper Hudba / Music Marek Doubrava 

 Český obzor: Zakázková tvorba & Videoklipy /
Czech Horizon: Commissioned Work & Music Videos 



Dětský kanál České televize – Déčko – zpomaluje. Musíme zabránit, aby se 
úplně nezastavilo! Dětská energie a fantazie je zázračná, umí přivolat další 
pomocníky! Potřebujeme jich co nejvíc! Rozjeďte se na záchrannou výpravu 
a pomozte nám! Animovaná kampaň k prázdninové celorepublikové hře pro 
celou rodinu.

Czech Television’s children’s programme – CT:D – is slowing down. We have 
to keep it going! Children’s energy and fantasy is miraculous and it can bring 
in helping hands! We need as many of them as possible! Set out on a rescue 
mission and help us! Animated campaign for a nation-wide holiday game for 
the whole family.

Déčko zpomaluje
Déčko Is Slowing Down | 0 min 25 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Upoutávka Jana Šrámka, kterou při příležitosti přehlídky filmů slavného japon-
ského animátora Hayaa Miyazakiho ze studia Ghibli připravil pro pražské kino 
Oko. Autor znělky v ní přirozeně využívá aktéry z anime filmů. Svým typickým 
rukopisem je ovšem zároveň přetváří a dává jim novou podobu.

Jan Šrámek’s spot was made for the showcase of films by the renowned 
Japanese animator Hayao Miyazaki from Studio Ghibli screened by Prague’s 
bio Oko. In his spot, the director logically portrays the characters from anime 
films, but using his own artistic style, he transforms them and gives them new 
meanings.

Hayao Miyazaki v Bio Oko
Hayao Miyazaki in Bio Oko | 0 min 15 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Program Erasmus oslavil 30 let své existence netradiční cestou. Oslovil české 
tvůrce Vojtěcha Kisse a Jana Sasku, aby při této příležitosti vytvořili spot. Hlav-
ním hrdinou je tak Ing. Panenka, který většinu života strávil v koutě třídy jedné 
lokální školy, dokud mu jeho studenti neřekli o výhodách Erasmu.

The Erasmus programme celebrated its 30-year anniversary in an unusual way. 
It asked Czech animators Vojtěch Kiss and Jan Saska to make a spot. Its main 
protagonist is Ing. Panenka who spent most of his life behind the teacher’s desk 
of a classroom at a local school, until his students told him about the advan-
tages of the Erasmus programme.

Erasmus
0 min 44 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Reklama využívá kombinaci hrané akce a 3D animace. Jacísi záškodníci v maji-
telčině domácnosti, autě, ale i na ulici se děsí, že si žena jde sjednat to správné 
pojištění. bude je to stát život. Mezi antropomorfizovanými abstraktními škůdci 
hraje prim vodní živel, který dostihne majitelku kanálem před pobočkou.

This commercial combines live action and 3D animation. Strange subversive crea-
tures in a woman’s household, her car and the street fear that the woman wants to 
arrange the right insurance policy and that will cost them their lives. The strongest 
of the anthropomorphised abstract creatures is water that uses the sewer system 
and catches the woman right as she’s about to enter the insurance company.

Česká pojišťovna: To nedopustíme 
Česká pojišťovna: To nedopustíme | Česká pojišťovna: We will not let this 
happen | 0 min 30 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

114 Český obzor: Zakázková tvorba & Videoklipy

Režie / Director Maria Procházková Výtvarník / Designer Daniel Špaček 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Tadeáš 
Věrčák Výroba / Produced by Česká televize

Režie / Director Jan Šrámek Výtvarník / Designer Jan Šrámek Technika / 
Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Max Dvořák Výroba 
/ Produced by Jan Šrámek

Režie / Director Jan Saska, Vojtěch Kiss Výtvarník / Designer Jan Saska, 
Vojtěch Kiss Technika / Technique stop-motion / stop-motion Hudba / 
Music archivní archivní Výroba / Produced by Lonely Production

Režie / Director Nicolas Pasquet, Charles Keramoal, Saii Výtvarník / 
Designer Joachim Loesener Technika / Technique 2D počítačem, reálné 
záběry / 2D computer, real shooting Hudba / Music Viliam Béreš Výroba / 
Produced by Jan Seidl (Eallin)



I reklama na ovocné pyré může být velice divoká a akční. Ta ze studia Kouzelná 
animace tedy rozhodně je. A k tomu hýří barvami a zvuky. Cílovou skupinu 
zákazníků omračuje asi podobnou silou jako produkt, který propaguje.

Even a fruit purée commercial can be wild and eventful. This one made by 
Studio Kouzelná certainly is. And it is also full of colours and sounds. It stuns its 
target group of potential customers in the same way as the product it sells.

Hamé EasyFruit – Kámoš na každý den
Hamé EasyFruit – Everyday Friendship | 0 min 30 sec | Česká republika / 
Czech Republic | 2017

Klidná indie-popová písnička připomíná ukolébavku. Ve stejném duchu byl 
vytvořen i animovaný klip, který se odehrává v hlubokém vesmíru. Hlavním 
tématem jsou ruce v kreacích, které jste nejspíše nikdy předtím neviděli.

This peaceful indie-pop track is slightly reminiscent of a lullaby. The animated 
music video, which takes place in a deep space, is created in the same spirit. 
The main theme is hands in creations you have probably never seen before.

DVA: Valibela
3 min 15 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

ČMSS – podzimní kampaň
ČMSS – autumn campaign | 0 min 20 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Podzimní kampaň Českomoravské stavební spořitelny v podání notoricky 
známého animovaného maskota – Lišky. Reklama je provedena 3D počítačovou 
animací a využívá výrazných zvuků, které se do hutného komerčního sdělení 
podařilo vtěsnat.

The autumn campaign of Českomoravská stavební spořitelna (Czech-Moravian 
building Society) brings back their notorious mascot – the Fox. This 3D anima-
ted commercial uses expressive sounds that the director managed to fit into 
the compressed commercial.

Skalpy – komiksový trailer
Scalped – comic book trailer | 1 min 14 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Upoutávka na komiksovou řadu, kterou česky vydává nakladatelství Crew. Příběh 
se odehrává v prostředí organizovaného zločinu v indiánské rezervaci Prérijní 
růže. Autor rozpohyboval jednotlivá okénka komiksu a přibližuje tak potenciál-
nímu čtenáři atmosféru připravované komiksové série v podobě hollywoodsky 
stylizovaného traileru.

A trailer for a comic book series published in Czech by the publishing house Crew. 
The story takes place on the Prairie Rose Indian Reservation where organised 
crime thrives. The trailer’s author animated individual frames of the comic book 
and created a Hollywood-style trailer so potential readers can have a taste of the 
atmosphere of the coming comic book.

115Czech Horizon: Commissioned Work & Music Videos

Režie / Director Petr Horák Výtvarník / Designer Konektor agency and 
ČMSS Konektor agency and ČMSS Technika / Technique 3D počítačem / 3D 
computer Výroba / Produced by Petr Horák

Režie / Director Petr Babinec Výtvarník / Designer Adéla Kovářová 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Jakub 
Johánek Výroba / Produced by Libor Nemeškal (Kouzelná animace, s.r.o.)

Režie / Director Klára Míčková Výtvarník / Designer Klára Míčková 
Technika / Technique kresba na papír / drawing on paper Hudba / Music 
DVA Výroba / Produced by ZČU Plzeň 

Režie / Director Lukáš Bača Výtvarník / Designer R. M. Guéra Technika 
/ Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Kevin MacLeod 
Výroba / Produced by CREW s.r.o.



Ve spotu na podporu investování ožívá všem dobře známá dvourozměrná po-
dobenka Františka Palackého z české tisícikoruny. Transformovaný do 3D verze 
a zasazený do kanceláře stylizované podle vizuálu bankovky, ovládá mobilní 
telefon a počítač. Má údajně práce nad hlavu a potřebuje brigádníky.

In this spot promoting investing your savings, the well-known 1000 Czech 
crown bank note featuring František Palacký comes to life. Transformed into his 
3D version and sitting in his office stylized in line with the bank note’s design, 
Palacký uses his cell phone and works on his computer. He is allegedly extre-
mely busy and needs additional workers.

Komerční banka: Palacký investice
Komerční banka: Palacky Investment | 0 min 20 sec | Česká republika / Czech 
Republic | 2017

Upoutávka na druhý ročník pražského festivalu Mouvo zaměřeného na motion 
design. Stejně jako samotnou přehlídku i znělku připravilo úspěšné studio 
Oficina. Vsadilo přitom na geometrické tvary, které rozehrávají abstraktní hru se 
jmény jednotlivých vystupujících.

This film is a trailer for the second edition of the Muovo motion design festival 
in Prague. Just like the festival itself, the trailer was prepared by the successful 
studio Oficina. It uses geometric shapes that play an abstract game with the 
names of individual performers.

Mouvo 2017
Mouvo 2017 titles | 0 min 40 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Zasněžený les, na mýtině sedí sněhová koule a klepe se zimou. Do záběru vjede na sáň-
kách kouzelný dědeček Hřebíček a ptá se koule, jestli jí není zima. Koule je drzá a on jí chce 
ukázat, zač je toho loket. Namíří na ni svojí skořicovou berlu teplilku, ze které vyšlehne 
oheň. Krusta roztaje a odhalí pomeranč. Reklama odkazuje na klasickou pohádku Mrazík.

On a clearing in a snow-covered forest, we see a snowball shivering with cold. Suddenly 
Old Grandpa Clove comes and asks if the snowball is cold. but the snowball is insolent 
and the old man wants to teach it proper manners. He blazes fire on it with his cinna-
mon staff of warmth. The crust melts and reveals an orange. This commercial makes 
humorous references to the classical fairy-tale Jack Frost.

Jupí horký nápoj
Jupi Hot Drink | 0 min 30 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Funkční projekt, spočívající v propojení animace a cen udělovaných české 
literatuře. Mezi nominovanými knihami vidíme ztvárnění černobílou kreslenou 
animací báry Uhlířové, naopak výrazně barevnou ploškou Michaely Mihalyiové 
a rovněž monochromatický výtvarný styl bety Suchanové.

A part of a practical project connecting animation with Czech literary awards. 
Among the nominees, you will find a black-and-white adaptation by bára Uhlí-
řová, strikingly colourful cut-out animation by Michaela Mihalyiová and also  
a monochromatic animation by bety Suchanová.

Magnesia Litera – překladová kniha
Magnesia Litera – Book Translation | 1 min 35 sec | Česká republika / Czech 
Republic | 2017
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Režie / Director Petr Horák Výtvarník / Designer Ogilvy agency Technika 
/ Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Bedřich Smetana 
Výroba / Produced by Petr Horák (Alkay Animation Prague s.r.o.)

Režie / Director Oficina studio Výtvarník / Designer Oficina studio 
Technika / Technique 2D počítačem, 3D počítačem / 2D computer, 3D 
computer Hudba / Music Jan Čechticky Výroba / Produced by Oficina studio 

Režie / Director Michal Žabka Výtvarník / Designer Michal Žabka 
Technika / Technique stop-motion / stop-motion Hudba / Music Viliam 
Béreš Výroba / Produced by Jan Seidl (Eallin)

Režie / Director Maria Procházková Výtvarník / Designer Alžběta Suchanová, 
Barbora Halířová, Maria Procházková, Michaela Mihalyiová Technika / Technique 
2D počítačem, kresba na papír, plošková animace / 2D computer, drawing on paper, 
cut out Hudba / Music Marek Doubrava 



Upoutávku na ceny udílené českým spisovatelům otevírá animace malby Lucie 
Sunkové, která vystihuje rychlé proměny v ději. 2D animace v další nominaci 
projíždí Ratajským lesem, plným příznačných symbolů, a v závěru se ocitáme v 
hospodské společnosti, kde protagonisté postrádají ostré kontury.

The trailer for the Czech literary awards opens with a film by Lucie Sunková 
whose oil animation captures fast transformations of the plot. The second film, 
a 2D animation, takes us through the Rataj wood full of distinctive symbols; and 
the third film is set in a pub full of people lacking sharp outlines.

Magnesia Litera – próza I.
Magnesia Litera – Fiction I | 1 min 35 sec | Česká republika / Czech Republic 
| 2017

Krátký film pro McKenzie Institute je zaměřen na propagaci zdravého životní-
ho stylu u dětí. Forma je zábavná a zároveň edukativní. Děti v současné době 
nahrazují aktivní pohyb pasivním trávením volného času. Obsah filmu jim 
vysvětluje, proč je lepší být vzpřímený než pokřivený, na příkladu fiktivních 
prehistorických kmenů.

This short film made for the McKenzie Institute focuses on promoting a healthy 
lifestyle among children. Its form is entertaining and educational. Instead of 
being active, children nowadays spend their free time passively. The film tries 
to explain why it’s better to stand upright rather than slouch using the example 
of prehistoric tribes.

Pokřivení a Vzpřímení
Bent and Straight | 3 min 6 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Animovaná znělka k dokumentárnímu cyklu Olgy Špátové a České televize na téma 
náhradní rodinné péče. Dochází v ní ke kombinaci hrané akce ženské ruky a 2D 
animace dítěte. Interakce naznačuje nejrůznější roviny vztahu rodiče a potomka.

This animated title sequence was made for Czech Television’s documentary series 
Parents Forever by Olga Špátová dealing with the issue of foster care. It combines 
live footage of a woman’s hand with a 2D animation of a child. Their interaction 
symbolises various levels of the relationship between a parent and a child.

Rodiče napořád – titulky
Rodiče napořád – title sequence | 0 min 30 sec | Česká republika / Czech 
Republic | 2017

Temný videoklip pro slovenskou hudební skupinu Longital vytvořila studentka 
zlínské UTb. Snímek s ponurou atmosférou mate názvem. Hlavní hrdinku prochá-
zející nočním městem pronásledují nejrůznější zhmotňující se obavy a strachy.

This dark music video of the band Longital was made by a student from the To-
máš baťa University in Zlín. The title of this dismal video may be a bit confusing 
(satisfied and full) as the video’s main protagonist is wandering through a city 
by night and being following by various manifested concerns and fears.

Longital: Spokojná a sýta
5 min 4 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017
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Režie / Director Maria Procházková Výtvarník / Designer Lucie 
Sunková, Maria Procházková, Niké Papadopulosová, Pavla Dudová Technika 
/ Technique malba na sklo / painting on glass Hudba / Music Marek 
Doubrava 

Režie / Director Radovan Surý Výtvarník / Designer Eliška Chytková, 
Marcel Legindi Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / 
Music Vít Přibyla Výroba / Produced by Radovan Surý

Režie / Director Maria Procházková Výtvarník / Designer Maria 
Procházková Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / 
Music Norbert Kovacs Výroba / Produced by Česká televize

Režie / Director Michaela Mašánová Výtvarník / Designer Michaela 
Mašánová Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / 
Music Longital Výroba / Produced by Lukáš Gregor (TUB Zlín)



Videoklip Fabia Trap od českého trash/comedy rap labelu Opak Dissu kombinu-
je digitální a tradiční techniky animace. Oslavuje množství bizarních všedno-
denních ikon české kultury. Autorská dvojice Mikuláš Suchý a Vojtěch Kočí se 
specializuje právě na postprodukční úpravy klasické ruční animace.

Fabia Trap is a music video for the Czech trash/comedy rap label Opak Dissu. 
Using a mix of both digital and traditional animation techniques, the music vi-
deo celebrates many bizarre, everyday icons of Czech culture. Directors Mikuláš 
Suchý and Vojtěch Kočí specialize in post-production modifications of classical 
hand animation.

Opak Dissu: Fabia Trap
3 min 58 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Krátký animovaný fiktivní portrét neobvyklého fotografa, slouží jako prostře-
dek k upoutání pozornosti ke specifické internetové službě. Pixbuf je první 
digitální platforma pro sdílení fotografií a analytický nástroj pro fotografy, který 
vznikl v Česku. Autorkou spotu je absolventka UTb Zlín.

This short animated portrait of a fictitious photographer attracts attention to 
a specific online service. Pixbuf is the first Czech digital platform for sharing 
photographs which offers an analytical tool for photographers. The author of 
this spot is a graduate of the Tomáš baťa University in Zlín.

PIXBUF – Vladimír, fotograf
PIXBUF – Vladimir, The Photographer | 1 min 5 sec | Česká republika / Czech 
Republic | 2018

Hledá se pětibarevný klíč, aby bylo možné natáhnout Déčko. Dětský kanál 
České televize se ocitl v ohrožení, a tak vzniklo několik spotů k prázdninové 
celorepublikové hře pro celou rodinu. Znělky vycházejí z výrazně barevného 
designu kanálu od Daniela Špačka. Účinkují známé figury déčkového univerza.

We need to find a key with five colours to wind up CT:D. Czech Television’s  
children channel is in danger, so several spots were created to promote  
a nationwide holiday family game. The spots are in line with the channel’s 
colour design by Daniel Špaček and feature well-known characters from the 
channel’s universe.

Probuď Déčko
Wake up ČT:D | 0 min 40 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Paneland. Největší československý experiment
Czechoslovakia’s Great House Experiment | 0 min 20 sec | Česká republika / Czech 
Republic | 2017

Znělka pro výstavu, kterou připravilo Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské 
galerie v brně. Autor ve znělce s citem propojuje základní artefakty doby boo-
mu panelové výstavby. Nechybí oranžová tatrovka, typický obývák ani samotné 
panelové domy. Všímá si ale i kontroverzní košické intervence.

This spot was made for an exhibition prepared by the Museum of Decorative 
Arts of the Moravian Gallery in brno. Its author sensitively connects artefacts of 
the era of the prefab buildings boom in Czechoslovakia. We will see a typical 
orange Tatra truck, a typical living room and the buildings themselves. but the 
spot does not omit the controversial Košice intervention.
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Režie / Director Mikuláš Suchý, Vojtěch Kočí Výtvarník / Designer Mikuláš 
Suchý, Vojta Kočí Technika / Technique 2D počítačem, 3D počítačem, 
stop-motion, loutka, plošková animace, mix technik, jiné / 2D computer, 3D 
computer, stop-motion, puppet, cut out, mixed media, others Hudba / Music 
Opak Dissu Výroba / Produced by Film and TV Graphics Studio (VŠUP)

Režie / Director Alžběta Göbelová Výtvarník / Designer Alžběta Göbelová 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Vít 
Přibyla Výroba / Produced by Lukáš Gregor (AnimatStudio Zlín)

Režie / Director Maria Procházková Výtvarník / Designer Daniel Špaček 
Technika / Technique 2D počítačem, 3D počítačem, plošková animace, mix 
technik / 2D computer, 3D computer, cut out, mixed media Hudba / Music 
Tadeáš Věrčák Výroba / Produced by Česká televize

Režie / Director Jan Šrámek Výtvarník / Designer Jan Šrámek Technika 
/ Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Ondřej Bělíček 
Výroba / Produced by Jan Šrámek



Videoklip Vojtěcha buchty vznikl náročnou technikou. Díky snímkům ze 120 
různých digitálních zrcadlovek byly v Praze v největším středoevropském  
centru pro 3D skenování – Duplicity 3D scan – vytvořeny 3D skeny členů kapel.

Vojtěch buchta’s music video was made using a demanding technique – 3D scans 
of the band members were made by 120 different DSLR cameras in the biggest 
centre for 3D scanning in continental Europe – Duplicity 3D scan – based in 
Prague.

No Distance Paradise: Let It Go
4 min 18 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Letošní znělka festivalu o lidských právech reflektovala téma ročníku, kterým 
byla Aktualizace systému. Znělku autoři pojali v duchu ASCII art, což je přístup, 
který pracuje s počítačovým textem jako s výtvarným médiem. Typicky mod-
rým prostorem v něm tak rejdí bílé komputerové znaky.

The jingle of this year’s One World human rights film festival reflects the main the-
me of the festival – updating the system. Directors were inspired inspired by ASCII 
art – an approach that uses computer text as an artistic medium. We see white 
computer characters frolicking through a typical blue space.

Znělka Jeden svět 2018
Znělka Jeden svět 2018 | One World 2018 jingle | 0 min 45 sec | Česká 
republika / Czech Republic | 2018

Knihy nominované v jednotlivých kategoriích knižních cen jsou představeny ve 
spolupráci s tuzemskými výtvarníky. Začínáme kreslenou animací Anny Paděrové 
využívající živou červenou linku. Téma běženců zpracovává Marek Pokorný v ote-
vřené černobílé krajině. A výběr uzavírá tragikomické ztvárnění Marka Náprstka ke 
knize Michala Přibáně.

books nominated in individual categories are presented in collaboration with 
Czech animators. We begin with Anna Paděrová’s animation using a lively red line. 
In an open black-and-white landscape of his film, Marek Pokorný deals with the 
issue of refugees. The selection is closed by a tragicomic adaptation of a book by 
Marek Náprstek directed by Michal Přibáň.

Magnesia Litera – próza II.
Magnesia Litera – Fiction II | 1 min 35 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Upoutávka na japonskou mangu, kterou česky vydává nakladatelství Crew. 
Její hlavní hrdina, mladík z Tokia, se po útoku ghúla sám pomalu mění  
v polovičního ghúla/obludu a zjišťuje, že najednou nepatří ani do našeho, ani 
do nočního světa příšer. Trailer, určený pro yT stránku nakladatelství, využívá 
záběry z jednotlivých okének mangy.

This trailer for a Japanese manga published in Czech by the Czech publishing 
house Crew stars a young man from Tokyo who is attacked by a ghoul and sub-
sequently turns into half-ghoul/monster. He finds that he doesn’t belong to the 
human world nor the night world of the monsters. The trailer made for Crew’s 
yT channel uses individual frames from the manga.

Tokijský ghúl – komiksový trailer
Tokyo Ghoul – comic book trailer | 1 min 33 sec | Česká republika / Czech 
Republic | 2017
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Režie / Director Vojtech Buchta Výtvarník / Designer Vojtěch Buchta 
Technika / Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music No 
Distance Paradise Výroba / Produced by Vojtěch Buchta

Režie / Director Matyáš Trnka, Matěj Růžička Výtvarník / Designer Matyáš 
Trnka Technika / Technique 2D počítačem, jiné / 2D computer, others 
Hudba / Music Marek Doubrava Výroba / Produced by Matyáš Trnka 
(Studio Matyáše Trnky, s. r. o.)

Režie / Director Maria Procházková Výtvarník / Designer Anna Paděrová, 
Marek Náprstek, Marek Pokorný, Maria Procházková Technika / Technique 
2D počítačem, kresba na papír / 2D computer, drawing on paper Hudba / 
Music Marek Doubrava 

Režie / Director Lukáš Bača Výtvarník / Designer Sui Išida Technika / 
Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Johann Sebastian 
Bach Výroba / Produced by CREW s.r.o. 



Z dílny tvůrčího dua Martin Živocký & Veronika Jelínková vzešel melancholický 
videoklip odehrávající se na širém moři. V malé loďce tu pluje osamělý muž, 
kterého vodní živel konfrontuje jak s různými nástrahami, tak s jeho vlastními 
vzpomínkami. Vše je ztvárněno vkusnou a kultivovanou 3D animací.

Martin Živocký and Veronika Jelínková made a melancholic music video set at 
sea. As a man floats in a small boat, he is confronted with various obstacles and 
his own memories. Everything is portrayed with tasteful 3D animation.

Vlny: Rybář
3 min 31 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Duháčkova kamarádka Ovečka si celý rok hraje s dětmi na profese. Každý měsíc 
si vymýšlí jedno povolání a k němu sbírá od dětí soutěžní příspěvky. Na webu 
nebo ve vysílání ČT:D se děti dozvědí téma a jejich úkolem je vymyslet a poslat 
svůj příběh odpovídající zadání. Ztvárnit ho mohou zcela libovolně.

Duháček’s friend Ovečka spends her whole year playing professions with chil-
dren. Each month, she comes up with a profession and collects competition en-
tries from children. They find the theme on CT:D’s website and in the broadcast, 
and their task is to send their own story in line with the assignment. It is entirely 
up to them how they portray it.

Rok Déé
Dee Year | 0 min 15 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Animovaný klip pro milovníky rocku se odehrává v dynamickém světě plném 
zvířat, lidí a surrealistických předmětů. Příběh se zaobírá především smrtí. 
Zpěvák zpívá o lidech, kteří zemřeli během útoků či katastrof, a on se snaží vcítit 
do jejich pocitů ze smrti.

This animated music video for rock fans is placed in a dynamic dream world full 
of animals, people, and surrealistic objects. The story is mainly about death. The 
singer sings about people who died in an attack or in some catastrophe and he 
tries to get a sense of their feelings about death.

Noizztoy: Flight
3 min 45 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Silent Forest (Němý les)
2 min 4 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017

Krátký film Silent Forest (Němý les) je součástí stejnojmenné kampaně na ochra-
nu zpěvných ptáků v jihovýchodní Asii. Tato kampaň cílí na záchranu zpěvného 
ptactva pomocí zvyšování povědomí a snahy rozšířit iniciativu i mimo komuni-
tu zoo. Spot je zpracovaný malovanými ploškami.

The short film Silent Forest is a part of a campaign of the same name. This 
Southeast Asian campaign aims to save songbirds by increasing knowledge, 
awareness and commitment to take action within and beyond the zoo commu-
nity. The spot is animated with painted cutouts.
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Režie / Director Martin Živocký, Veronika Jelínková Výtvarník / Designer 
Martin Živocký, Veronika Jelínková Technika / Technique 2D počítačem, 3D 
počítačem / 2D computer, 3D computer Hudba / Music Vlny (band)  
Výroba / Produced by Vlny 

Režie / Director Tomáš Holub Výtvarník / Designer Daniel Špaček 
Technika / Technique 2D počítačem, plošková animace / 2D computer, cut 
out Výroba / Produced by Andrea Macková (Česká televize)

Režie / Director Kateřina Pražáková Výtvarník / Designer Kateřina 
Pražáková Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / 
Music Noizztoy Noizztoy Výroba / Produced by Lukáš Gregor (Tomas Bata 
University in Zlín)

Režie / Director Ondřej Mladý, Pavla Šnajdarová Výtvarník / Designer 
Pavla Šnajdarová Technika / Technique 2D počítačem, malba na papír / 2D 
computer, painting on paper Hudba / Music Martina Vídenová Výroba / 
Produced by Ondřej Mladý

Český obzor: Zakázková tvorba & Videoklipy



Zábavný videoklip k písni hudebního uskupení Pokáč názorně ukazuje, jak 
může domácí mazlíček proměnit majiteli život v peklo. Autorka vtipně ilustruje 
zpívaný text, přičemž si na své přijdou hlavně diváci, kterým klip potvrdí jejich 
vlastní, ne vždy zcela příjemné zkušenosti.

This humorous music video made for Czech singer Pokáč shows how a pet 
can turn its owner’s life into hell on earth. The author whimsically illustrates 
the song’s lyrics that will resonate mainly with people who have this kind of 
experience.

Pokáč: Mám doma kočku
Pokáč: I Have a Cat | 3 min 31 sec | Česká republika / Czech Republic | 2017
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Režie / Director Alžběta Göbelová Výtvarník / Designer Alžběta 
Göbelová Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / 
Music Jan Pokorný Výroba / Produced by Jan Pokorný (Warner Music Czech 
Republic s.r.o.)

Czech Horizon: Commissioned Work & Music Videos





123Doprovodný filmový program / Accompanying Film Programme

 Doprovodný filmový program / 
 Accompanying Film Programme
Pocta Libuši Čihařové /  
A Tribute to Libuše Čihařová

Libuše Čihařová, režisérka / Director 
Libuše Čihařová, pedagožka / Teacher 
Libuše Čihařová dětem / for Children

Program porotců / Jury Programme

brigitta Iványi-bitter 
Chris Landreth 
Elie Chapuis 
ben Adler 
boris Labbé 
Faiyaz Jafri 
Libor Pixa

Rozměry 3D animace / 
Dimensions of 3D Animation

Milníky / Milestones 
2D vs. 3D 
Vlivy her a jiných médií /  
Game and Other Influences 
Textury / Textures 
Pohyb / Movement  
Svícení / Lighting 
Job, Joris & Marieke 
 
Rango 
V hlavě / Inside Out 
Zootropolis: Město zvířat / Zootopia 
Lego příběh / The Lego Movie

 
TV Panorama pro dospělé / for Adults

Adult Swim uvádí I | presents I 
Adult Swim uvádí II | presents II 
Seriály X-rated | Series X-rated  
R jako rodina | F Is for Family 
Padouši a superhrdinové | 
Villains and Superheroes 
Ti oškliví Američané | The Ugly Americans

TV Panorama pro děti / for Children

Gruffalo 
Pohádky naruby | Revolting Rhymes 
Pokoj na koštěti a Pan Větvík |  
Room on the broom and Stick Man

břinčíci | Clangers 
Michel  
Wakfu  
Tom a chleba s jahodovou marmeládou a medem  
| Tom and the Slice of bread with Strawberry Jam 
and Honey 
Příšerka Molly | Molly Monster 
Websterovci | The Websters

Opomenuté autorky české animace 
Forgotten Czech Female Directors

100 let od vzniku Československa v animaci 
100 years of Czechoslovakia in Animation

New Talents 2018

Půlnoční animace / Midnight Animation

Lechtivé a nechutné | Saucy and Disgusting 
Děsivé a obskurní | Scary and Obscure

Zvláštní uvedení / Special Screenings

Bilance / Taking Stock

Animo
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Animator, screenwriter, director and pedagogue Libuše Čihařová 
started her career in the bratři v triku studio as an assistant ani-
mator. She was hired in 1951 and, under the influence of Czech 
animation greats such as Zdeněk Miler, Václav bedřich and Jiří 
brdečka, she gradually adopted other professions. She became 
a renowned and sought-after animator who was always able to 
cope with various artistic styles. As an animator, she collaborated 
on more than ten bedtime stories such as: O makové panence 
a motýlu Emanuelovi (Miss Poppy), Kosí bratři (The Blackbird Bro-
thers), Bob a Bobek (Bob and Bobby), Štaflík a Špagetka (Štaflík and 
Špagetka) and Maxipes Fík.

As her significance in Czech animation history was already 
unchallengeable, her career could easily have ended there. but 
she didn’t remain in the role of an animator who is undeservedly 
unknown to a majority of viewers. In the 1980s she took up direc-
tion and made short films such as Anděl strážný (Guardian Angel), 
O princezně, která všechno viděla (The Princess Who Saw Every-
thing), Pohádková planeta (Fairytale Planet), O Malence (Malenka) 
and two bedtime stories series – Kotě z Kocourkova (Kitten from 
Kocourkov) and Nils a divoké husy (Nils and the Wild Geese).

She took advantage of all her experience from various profe-
ssions as a pedagogue at the Film and TV School of the Academy 
of Performing Arts in Prague where she taught from 2001 until 
recently. She passed on her knowledge and passion for animati-
on to new generations at the Animated Film Department. 

Libuše Čihařová represents a symbolic bridge between the 
golden years of Czech animation during the heyday of the bratři 
v triku studio and the present day. The present day, when many 
of her students gratefully appreciate her advice based on more 
than 50 years of experience in animation. And if we would like 
to trace her impact on the new generation of Czech animation, 
we would find it in the serious approach to animated films for 
children. It can be clearly seen in films of some of her students, 
which she herself has chosen for you to see.

Animátorka, scenáristka, režisérka a pedagožka Libuše Čihařová 
začínala ve Studiu bratři v triku jako fázařka. Od roku 1951, kdy 
byla přijata, si zde postupně pod vlivem velikánů animovaného 
filmu, jako byli Zdeněk Miler, Václav bedřich nebo Jiří brdečka, 
osvojila další profese. Stala se vyhledávanou animátorkou, která 
si vždy dovedla poradit s nejrůznějšími výtvarnými rukopisy. 
Jako animátorka je podepsána pod více než deseti seriály. Jen 
namátkou: O makové panence a motýlu Emanuelovi, Kosí bratři, 
Bob a Bobek, Štaflík a Špagetka nebo Maxipes Fík.

Její kariéra by zde klidně mohla skončit, její stopa by v české ani-
maci byla i tak významná, ona však nesetrvala na pozici animáto-
ra, který nezaslouženě zůstává pro řadu diváků neznámý. Od 
80. let sama režírovala krátké filmy Anděl strážný, O princezně, 
která všechno viděla, Pohádková planeta, O Malence a dva večer-
níčkové seriály Kotě z Kocourkova a Nils a divoké husy.

Všechny své profese následně zúročila jako pedagožka, když od 
roku 2001 až do nedávna vyučovala na pražské FAMU. Své boha-
té zkušenosti a nadšení pro animaci tam na Katedře animované 
tvorby předávala mnohým představitelům nové generace.

Osobnost Libuše Čihařové tak představuje symbolický most 
mezi nejslavnějším obdobím české animace v době rozkvětu 
studia bratři v triku a současností. řada studentů je jí dnes 
vděčná za rady vycházející z jejích zkušeností s animovaným 
filmem, které posbírala za více než půl století. A když budeme 
chtít vysledovat její konkrétní stopu v nové generaci českých 
animátorů, bude to seriózní přístup k tvorbě pro děti. Je to 
jasně vidět na filmech jejích studentek a studentů, ze kterých 
pro vás některé sama vybrala.

 Pocta Libuši Čihařové / 
 A Tribute to Libuše Čihařová

Pocta Libuši Čihařové 
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Libuše Čihařová, director / 
Libuše Čihařová, režisérka

Špatně namalovaná slepice |  
Incorrectly Drawn Hen

Anděl strážný | Guardian Angel

O princezně, která všechno viděla |  
The Princess Who Saw Everything

Pohádková planeta | Fairy Tale Planet

O Malence | About Malenka

Libuše Čihařová, pedagožka / 
Libuše Čihařová, teacher

Ze života matek | From Lives of Mothers

Usnula jsem | A Tear is Needed

Homeland | Homeland

bazén | Swimming Pool

Hlavolam | The Mindbender

Cizinec | An Alien

brumlík a Animuk | brumlik and Animuk

Nový druh | The New Species

Plody mraků | Fruits of Clouds

Libuše Čihařová dětem / 
Libuše Čihařová for children

Nils a divoké husy | Nils and the Wild Geese

Libuše Čihařová (1952)

Výstava Z. Smetana / Exhibition Z. Smetana (2014)

V GASKu / In GASK (2017)
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Režie / Director Libuše Čihařová Výtvarník / Designer Olga Čechová Technika 
/ Technique ultrafány / cel animation Hudba / Music Petr Skoumal Výroba / 
Produced by Zdeňka Deitchová (Studio Bratři v triku)

S naším hrdinou to strážný anděl nemá snadné. Nicméně správné 
obrátky příběh nabere, až když se muž seznamuje se ženou. Ať se pak 
anděl snaží sebevíc, marné je jeho úsilí, před chomoutem ho neubrání. 
Nezvyklou grotesku natočila Libuše Čihařová jako svůj debut s výtvarnicí 
Olgou Čechovou. Jde o její jediný film určený primárně dospělým.

The guardian angel of our hero does not have an easy job. However, the 
real fun starts when the man meets a woman. No matter how much the 
angels tries, he cannot save the man from the yoke of marriage. This 
unusual slapstick comedy is the debut of Libuše Čihařová who made it in 
collaboration with graphic artist Olga Čechová. It is her only film made 
mainly for grown-ups.

Režie / Director Jiří Brdečka Výtvarník / Designer Jaroslav Malák, Zdenek Seydl 
Technika / Technique ultrafány / cel animation Hudba / Music Jan Frank Fischer 
Výroba / Produced by Jiří Šebestík (Krátký film Praha – Studio kresleného a 
loutkového filmu)

Libuše Čihařová za svou kariéru animovala hodně slavných filmů. byl 
mezi nimi i legendární film Jiřího brdečky, který vyzdvihuje sílu fantazie 
a zároveň obhajuje moderní umění. Ti, kdo kresby přiváděli v život, se při 
natáčení museli poprat hned se dvěma výtvarnými styly. Zdenek Seydl 
navrhl slepici a Jaroslav Malák ostatní postavy a pozadí.

During her career, Libuše Čihařová animated a number of famous and 
successful films. One of the films, directed by the legendary Czech film-
maker Jiří brdečka, celebrates the power of fantasy and defends modern 
art. The animators who brought the drawings to life had to cope with 
two artistic styles. Zdenek Seydl designed the hen and Jaroslav Malák 
other characters and the setting.

Anděl strážný
Guardian Angel | 9 min | Československo / Czechoslovakia | 1981

Špatně namalovaná slepice
Incorrectly Drawn Hen | 13 min | Československo / Czechoslovakia | 1963

Pocta Libuši Čihařové 

 Libuše Čihařová, režisérka / 
 Libuše Čihařová, director 
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Režie / Director Libuše Čihařová Výtvarník / Designer Jitka Walterová, Michal Brix, 
Miluše Hluchaničová Technika / Technique ultrafány / cel animation Hudba / Music 
Jan Klusák Výroba / Produced by Studio Bratři v triku

Zvláštní tajuplnou atmosférou na diváka působí příběh kosmonautů, kte-
ří přistanou na neznámé planetě. Jeden z nich se při průzkumu dostane 
do podivného zámku a až tam dojde k odhalení, jakou známou pohádku 
režisérka se žánrem sci-fi zkombinovala. O znepokojivou hudbu se posta-
ral Jan Klusák a výtvarnou stránku filmu řešili tři různí výtvarníci.

The story of astronauts who land on an unknown planet has a parti-
cularly mysterious atmosphere. While exploring the planet, one of the 
astronauts goes into a strange castle and we find out what popular fairy 
tale the director combined with sci-fi. The film’s disturbing soundtrack 
was made by Jan Klusák and its artistic style was created by three various 
graphic artists. 

Režie / Director Libuše Čihařová Výtvarník / Designer Olga Čechová Technika / 
Technique ultrafány / cel animation Hudba / Music Jiří Stivín Výroba / Produced 
by Studio Bratři v triku

S Olgou Čechovou režisérka spolupracovala i na filmu podle pohádky 
bratří Grimmů. A právě modernější vizuální pojetí vhodně doplňuje 
příběh, který u pohádkové princezny netradičně akcentuje vzdělanost 
a samostatnost. Jinoch, ucházející se o její ruku, ji obelstí až s pomocí 
nadpřirozených sil.

This adaptation of a story by the Grimm brothers was again made in col-
laboration with Olga Čechová. The modern visual style is an excellent fit 
for the story, which – a bit unusually for a fairy-tale princess – emphasi-
zes erudition and independence. The princess’ suitor eventually tricks 
her with the help of magic. 

Pohádková planeta
Fairy Tale Planet | 9 min | Československo / Czechoslovakia | 1986

O princezně, která všechno viděla 
The Princess Who Saw Everything | 11 min | Československo / 
Czechoslovakia | 1984

Režie / Director Libuše Čihařová Výtvarník / Designer Jitka Walterová Technika 
/ Technique ultrafány / cel animation Hudba / Music Václav Hálek Výroba / 
Produced by Studio Bratři v triku

V roce 1988 se režisérka znovu sešla s výtvarnicí Jitkou Valterovou a 
vznikla tak velmi pozoruhodná adaptace Andersenovy pohádky. Pro děti 
může být příběh doprovázený dramatickou hudbou možná mírně temný, 
na druhou stranu celkové pojetí, s jakým autoři přistoupili k fantasknímu 
příběhu, svou neobvyklostí připomíná téměř poetiku japonských anime.

In 1988, the director once again collaborated with graphic artist Jitka 
Valterová and the resulting film is an extraordinary adaptation of one of 
Andersen’s fairy tales. The children may find the story accompanied by 
dramatic music a bit dark, but the overall style the authors used to visu-
alize the fantastic story is almost reminiscent of the poetics of Japanese 
anime in its extraordinariness.

O Malence
About Malenka | 13 min | Československo / Czechoslovakia | 1988

A Tribute to Libuše Čihařová
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Režie / Director Kristina Dufková Výtvarník / Designer Kristina Dufková Technika / 
Technique malba na sklo / painting on glass Hudba / Music Marek Doubrava Výroba 
/ Produced by Anifilm, Evolution Films, FAMU

Co čeká zvídavou holčičku, když jednoho dne usne na hrobě a zniče-
honic se probudí v říši mrtvých? O takovém nevšedním dobrodružství 
vypráví ve svém absolventském snímku Kristina Dufková, která si pro 
příběh inspirovaný mexickou legendou vybrala techniku malby na sklo.

What can a curious little girl expect when one days she falls asleep on 
a grave and wakes up in the realm of the dead? We can find the answer 
in the graduation film of Kristina Dufková who chose to animate this 
unusual adventure inspired by a Mexican legend using the paint-on-
-glass animation technique.

Režie / Director Kristina Dufková Výtvarník / Designer Kristina Dufková Technika 
/ Technique malba na sklo / painting on glass Hudba / Music Jan P. Muchow Výroba 
/ Produced by FAMU

Vtipný film o radostech a starostech mateřství, ztvárněný působivou  
a náročnou technikou malby na sklo. Divák sleduje sled nejrůznějších si-
tuací, které mohou čerstvé (a později i zkušenější) rodiče překvapit. Film 
vyniká skvělou animací, která mu dodává chvílemi až závratné tempo.

A humorous film about the joys and sorrows of motherhood animated 
by impressive and demanding paint-on-glass animation. We witness 
different situations that can be really surprising for new (and later also 
experienced) parents. Thanks to its excellent animation, the film has  
a dizzying tempo at times.

Usnula jsem
A Tear is Needed | 17 min | Česká republika / Czech Republic | 2008

Ze života matek
From Lives of Mothers | 7 min 30 sec | Česká republika / Czech Republic | 2006

 Libuše Čihařová, pedagožka / 
 Libuše Čihařová, teacher 

Pocta Libuši Čihařové 
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Režie / Director Dana Bubáková Výtvarník / Designer Dana Bubáková Technika / 
Technique 2D počítačem / 2D computer Výroba / Produced by FAMU

Nenarativní či abstraktní filmy se v tvorbě českých studentů moc často 
nevyskytují. Hlavolam Dany bubákové mezi ně ale patří – autorka balan-
cuje na hraně reálného příběhu a abstraktního vyjádření komplexních 
emocí v obrazech. Vizuálně a značně podmanivě zachycuje jevy, pro 
které slova nestačí.

Non-narrative and abstract films are very rare among students. but Dana 
bubáková’s The Mindbender is one of them – the director teeters on 
the border of a real story and an abstract visual expression of complex 
emotions. Her visual portrayal of phenomena that can’t be described by 
words is very captivating.

Režie / Director Alexandra Hetmerová Výtvarník / Designer Alexandra Hetmerová 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Johann Strauss jr. 
Výroba / Produced by FAMU

Ve své době jeden z nejúspěšnějších českých studentských animovaných 
filmů, jenž objel mnohé festivaly. Příběh začíná po setmění. bazén ve 
městě je zavřený a prázdný, dokud si nepřijdou zaplavat dva samotáři. 
Autorka, která nadále na festivalech boduje svou animovanou tvorbou,  
si připravila pro diváky nečekanou pointu.

Swimming Pool is one of the most successful Czech student films of its 
time; it has been screened at a number of festivals. The story begins after 
sundown. The swimming pool is closed and empty until two loners de-
cide to have a swim. The director, who still finds success at festivals with 
her animated films, has prepared an unexpected punch line.

Režie / Director Juan de Dios Marfil Atienza Výtvarník / Designer Juan de Dios 
Marfil Atienza Technika / Technique 2D počítačem, 3D počítačem, kresba na papír 
/ 2D computer, 3D computer, drawing on paper Hudba / Music Juan de Dios Marfil 
Atienza Výroba / Produced by FAMU

Metaforický příběh o pocitu zázemí a odchodu z domova. Dívka najde 
jednoho dne na zápraží svého domku neduživou potvůrku. Péče a láska, 
kterou dívka bytost zahlcuje, je jako vyživující nápoj, po němž příšerka 
roste a roste… Působivý a dojemný film, podpořený emočně nabitou 
hudbou.

The film is a metaphorical story about the feeling of having a home and 
leaving it. One day, a girl finds a weak creature on her doorstep. The 
girl’s care and love is like a nourishing drink to the creature, which grows 
and grows… An impressive and moving film supported by emotionally 
charged music.

Hlavolam
The Mindbender | 5 min | Česká republika / Czech Republic | 2009

Bazén
Swimming Pool | 6 min | Česká republika / Czech Republic | 2010

Homeland
6 min 25 sec | Česká republika, Španělsko / Czech Republic, Spain | 2009

A Tribute to Libuše Čihařová
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Režie / Director Kateřina Karhánková Výtvarník / Designer Filip Pošivač Technika 
/ Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Ivan Doležálek Výroba / 
Produced by FAMU

Příběh o třech kamarádech, kteří najdou záhadnou kost a snaží se zjistit, 
jakému stvoření patřila. Snímek přirozeně vychází z dětsky stylizovaného 
výtvarna a využívá poutavé kombinace barev. Svým postojem  
k dětskému světu připomíná slavný film Jiřího brdečky Špatně namalova-
ná slepice.

A story of three friends who find a bone and to try to find out which 
animal it belonged to. The film builds upon a stylization for children and 
uses eye-catching colour combinations. With its attitude to the world 
of children, the film is reminiscent of the famous film by Jiří brdečka 
Incorrectly Drawn Hen.

Režie / Director Jan Bohuslav Výtvarník / Designer Jan Bohuslav Technika / 
Technique kresba na papír / drawing on paper Hudba / Music Michal Němec Výroba 
/ Produced by FAMU, nutprodukce

Krátký animovaný film inspirovaný životem grónských Inuitů. Hlavními 
postavami jsou lední medvěd brumlík a jeho nejlepší kamarádka, malá 
dívka Animuk. Oba se snaží pomoci narvalovi v nesnázích. Pohádkový 
příběh, plný situačního humoru, je určen především dětem. Pobaví ale 
i dospělé.

Short animated film inspired by the life of the Greenland Inuit. The main 
characters are polar bear brumlik and his best friend, a little girl called 
Animuk. Together they are trying to help a narwhal in trouble. The film 
is a fairy tale full of situational humour for children but it will entertain 
adults as well.

Režie / Director Martin Máj Výtvarník / Designer Martin Máj Technika / 
Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Jindřich Čížek  
Výroba / Produced by FAMU

Film navazuje na tradici osvědčených groteskních příběhů s morálním 
poučením. Hrdina se vydává do ciziny, kde se marně snaží domluvit a na-
jít správnou cestu. Po návratu se ale nezdá, že by mu zkušenost pomohla. 
Režisér umně využívá zvuky namísto dialogů, zajímavě řeší výtvarné 
zpracování pozadí snímku i pohybu v prostoru.

The film follows the tradition of proven grotesque stories with moral 
lessons. Our hero sets out to a foreign country where he has trouble 
making himself understood and finding the way. but when he returns 
home, he does not seem to have learned a lesson. The director skilfully 
uses sounds instead of dialogues and deals with the graphic style of the 
background and movement in space in an interesting way.

Nový druh
The New Species | 6 min 18 sec | Česká republika / Czech Republic | 2013

Brumlík a Animuk
Brumlik and Animuk | 10 min 33 sec | Česká republika / Czech Republic | 2011

Cizinec
An Alien | 7 min | Česká republika / Czech Republic | 2013

Pocta Libuši Čihařové 
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Režie / Director Kateřina Karhánková Výtvarník / Designer Alžběta Skálová 
Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Jan Richtr 
Výroba / Produced by FAMU

Poetický film o překonávání hranic a odvaze vstoupit do neznáma. Na 
mýtině obklopené temným lesem žijí tvorové, jejichž jedinou potravou 
jsou semínka, měnící se ve svítící plody. Zvířátka mívají hlad, protože se-
mínka k nim přiletí málokdy. Jeden z nich se ale odhodlá vstoupit do lesa.

This poetic fairy tale is about crossing boundaries and having the cou-
rage to venture into the unknown. At a glade surrounded by a dark forest 
live creatures whose only food are seeds that turn into glowing fruits. 
The creatures are often hungry as the seeds fly to them only sporadically. 
but one of them gathers the courage to go into the forest.

Plody mraků
Fruits of Clouds | 10 min | Česká republika / Czech Republic | 2017

A Tribute to Libuše Čihařová
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Režie / Director Libuše Čihařová Scénář / Screenplay Martina 
Drijverová Výtvarník / Designer Jitka Walterová Technika / 
Technique kresba na papír, ultrafány / drawing on paper, cel animation 
Hudba / Music Emil Viklický Výroba / Produced by Česká televize

CZ, 1998, 7 x 9 min

Skřítek / Tomte (Goblin)
Lišák / Ffox
Krysy / Rats
Labutě / Swans
Orel / Eagle
Vlci / Wolves
Návrat / Return

This animated series about a boy who 
is travelling with a flock of wild geese 
and learns to understand nature, 
people and himself, is based on  
The Wonderful Adventures of Nils Hol-
gersson by the Swedish author Selma 
Lagerlöf. The book is popular among 
children from all over the world and 
there have been several adaptations 
made (predominantly live-action). 
Experienced animator and director  
Libuše Čihařová asked graphic 
designer Jitka Valtrová to collaborate 
on this series. She chose the deman-
ding and seldom-used technique of 
aquarelle painting to animate the 
background and thus gave the series 
a unique atmosphere full of unusu-
al colour combinations and light 
effects. Composer Emil Viklický drew 
inspiration from this atmosphere and 
composed a captivating score which 
is supplemented by narration by 
Pavel Soukup.

Kreslený seriál o chlapci, který se na 
pouti s husím hejnem učí rozumět 
přírodě, lidem i sám sobě, vznikl na 
motivy knížky Selmy Lagerlöffové  
Podivuhodné putování Nilse Holgersso-
na Švédskem. Předloha je oblíbenou 
četbou dětí na celém světě a zfilmo-
vaná byla už vícekrát, avšak většinou 
jako hraný film. Zkušená animátorka 
a režisérka kreslených filmů Libuše 
Čihařová ke spolupráci na vznikajícím 
seriálu pozvala výtvarnici Jitku Walte-
rovou. Ta pro přípravu kreslených po-
zadí zvolila obtížnou a poměrně málo 
užívanou techniku akvarelu. Seriál 
tím získal zvláštní atmosféru plnou 
nezvyklých barevných kombinací  
a světelných efektů. Hudební sklada-
tel Emil Viklický se touto atmosférou 
nechal inspirovat a vytvořil pod-
manivou hudbu, z níž zaznívá hlas 
vypravěče Pavla Soukupa.

Libuše Čihařová dětem / Libuše Čihařová for Children 
Nils a divoké husy / Nils and the Wild Geese

Pocta Libuši Čihařové 
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Každý rok zaujímají v programu Anifilmu významné postavení 
programy porotců. Jsou to právě oni, kdo umožňují návštěv-
níkům proniknout do různých sfér animovaného filmu, ať už 
v rámci komentovaných projekcí, přednášek, workshopů či 
masterclass. Festival klade při vybírání těchto osobností důraz na 
profesní pestrost, takže vedle tvůrců, jako jsou režiséři, výtvarníci 
nebo producenti, zasedají v porotách také teoretici, historici, 
kurátoři, publicisté či pedagogové z výtvarných škol. Pestrost je 
zachována i co se týče jejich zaměření v rámci animace samotné 
– letos například vyvažují autory 3D počítačové animace tvůrci 
věnující se filmové loutce. 

Animátor Elie Chapuis připravil pro diváky hned dva programy 
„Making of“. V rámci jednoho se dozvíte, jak vznikal loutkový film 
Můj život Cuketky, v rámci druhého pak animátor spolu s dalším 
porotcem, producentem Benem Adlerem, umožní nahlédnout 
do zákulisí vzniku novinky Wese Andersona Psí ostrov. V progra-
mu nechybí ani projekce obou filmů – druhého z nich dokonce 
v české premiéře. V napojení na téma festivalu jsou dále připra-
veny programy zaměřené na 3D počítačovou animaci.  
Libor Pixa, Chris Landreth a Faiyaz Jafri promítnou své autor-
ské počiny, o nichž zároveň pohovoří. Dva z nich navíc podrobně 
přiblíží svůj přístup ke 3D v rámci svých masterclass. O své zkuše-
nosti se s návštěvníky podělí také Robin Cooperová, která řadu 
let působila ve studiu Pixar a coby art designérka se zde podílela 
na klíčových filmech. Maďarská producentka Brigitta Iványi 
-Bitterová připomene další z témat festivalu – TV animaci –  
a představí úspěšnou sérii Candide. Talentovaný experimentátor 
Boris Labbé uvede své nenarativní filmy a publicistka a teore-
tička Kamila Boháčková se naopak ujme těch zájemců, kteří ani 
tak netíhnou k samotné tvorbě, ale zajímají se o psaní  
o animaci. Své přednášky a prezentace si pro návštěvníky při-
chystali také porotci soutěže počítačových her Ricky Haggett  
a Luke Whittaker.

Every year, a significant portion of Anifilm’s programme belongs 
to jury programmes. It is our jurors who enable the festival 
visitors to take a closer look at various spheres of animated film, 
whether by means of special screenings with their commentary, 
lectures, workshops or masterclasses. When inviting the jurors, 
Anifilm takes into account their professional versatility, so apart 
from directors, graphic artists and producers, our juries are com-
posed of theorists, curators, journalists and pedagogues. Variety 
is also apparent in the animation styles they use – this year, 
the number of 3D CG animators is balanced by the number of 
animators focusing on puppet animation. Animator Elie Chapuis 
prepared two “Making of” programmes for the festival visitors. 
In the first one, you will learn how the puppet film My Life as a 
Zucchini was made, and in the second one, the Swiss animator 
along with another juror – producer Ben Adler – will let you take 
a sneak peek into the making of Wes Anderson’s latest film Isle of 
Dogs. both films will naturally be screened at Anifilm – the latter 
one at its Czech premiere. In line with the festival’s theme, Ani-
film will have programmes focusing on 3D CG animation. Libor 
Pixa, Chris Landreth and Faiyaz Jafri will screen their films and 
talk about them. Furthermore, two of these filmmakers will also 
have masterclasses where they will reveal some of their secrets. 
Also Robin Cooper, who worked as an art designer on some of 
Pixar’s hits, will share her experiences with the visitors. Hunga-
rian producer Brigitta Iványi-Bitter will address the festival’s 
other theme – TV Animation – and present the successful series 
Candide. Talented experimenter Boris Labbé will present his 
non-narrative films and journalist and theorist Kamila Boháč-
ková will take care of those who are interested in writing about 
animation. Two members of the computer games competition 
jury – Ricky Haggett and Luke Whittaker – have also prepared 
lectures and presentations. 

 Program porotců / 
 Jury Programme
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 Brigitta Iványi-Bitter 
 Program porotce / Jury Programme

seriál Candide | Candide series
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Režie / Director Zsuzsanna Kreif, Olivér Hegyi Scénář / Screenplay Turai 
Balázs, Nándor Bera Výtvarník / Designer Zsuzsanna Kreif Technika 
/ Technique 2D počítačem / 2D comupter Hudba / Music Benjamin 
Efrati, Pierrick Dechaux, Wassim Halal Výroba / Produced by Pop Film 
Producent / Producer Károlz Fehér Kreativní producent / Creative 
Producer Brigitta Iványi-Bitter

Najde se snad někdo, kdo neslyšel  
o Candidovi? Ale kdo si dal tu práci, 
aby skutečně porozuměl Voltairovu 
mistrovskému dílu? Teď máte díky 
nezaujaté adaptaci zasazené do 21. 
století možnosti vidět knihu v novém 
světle. Nechte odvěké otázky otáz-
ky, aby vás vytrhly z pohodlí vašeho 
gauče. Zdrcující láska, 2D krev, pod-
vádění a honičky. Sledujte 3 hlavní 
protagonisty – Candida, jeho gurua 
Panglosse a neodolatelnou Kunigon-
du – na jejich cestě válkami, ohrože-
nými deštnými pralesy, imigračními 
zónami, skrytými genetickými labo-
ratořemi, apokalypsou, vesmírnými 
misemi a talentovými show. Candide 
se nese v duchu populárních seriálů 
jako South Park, BoJack Horseman, 
Rick a Morty či Mr. Bean. První epizodu 
seriálu mohli diváci vidět v soutěži 
Anifilmu již v roce 2015.

Is there anyone out there who has not 
heard of Candide? yet, who made an 
effort to really understand Voltaire’s 
masterpiece? Here is a chance to 
rethink the original book, and get an 
open-minded adaptation set in the 
21st century. Let the eternal questions 
disturb the silence of your sofa. Deva-
stating love, 2D blood, cheating and 
hunting! Follow the three protago-
nists – Candide, his guru Pangloss and 
the irresistible Cunegonde – on their 
global travel through wars, endange-
red rainforests, immigration zones, 
hidden genetic labs, an apocalypse, 
space missions and talent shows. The 
series is in line with popular shows 
like South Park, Bojack Horseman, Rick 
and Morty, and Mr. Bean. The first 
episode of the series competed at 
Anifilm 2015.

Candide 

Home Sweet Home 
Take Care Candide! 
Candide Fills the Market Gap 
Cunegonde Warms up Globally 
The Fear Leader 
Candide Worries about Freezing to 
Death, Then Almost Freezes to Death, 
and Eventually Freezes to Death
New Word Order
High Society
Deep Space Pangloss
Philostar

HU, 2015–18, 10 x 7 min
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 Chris Landreth 
 Program porotce / Jury Programme

Naslouchač | The Listener

konec | the end

bingo

Ryan

Páteř | The Spine

Podvědomé heslo | 
Subconscious Password

buď v pohodě a nebuď debil | 
be Cool and Don’t be an Asshole

Program porotců
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Režie / Director Chris Landreth Výtvarník / Designer Chris Landreth Technika 
/ Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Jim LaMarche Výroba / 
Produced by Alias Research Inc., Wavefront

Znepokojivý film se odehrává v cirkusové manéži a vyniká zpracováním 
textur i pozoruhodnou stylizací postav. „Tento film jsem udělal, když 
jsem se skupinou dalších lidí pracoval na animačním softwarovém 
balíčku s názvem Maya. Chtěl jsem se tak vyrovnat s mým celoživotním 
strachem z klaunů. Nepovedlo se.“

This disturbing film is set in a circus ring and boasts excellent texture 
processing and remarkable character stylization. “This film I directed 
while I was working with a group of people to create an animation soft-
ware package called I. I did this film in an attempt to dispel my lifelong 
fear of clowns. It didn’t work.”

Režie / Director Chris Landreth Výtvarník / Designer Chris Landreth Technika 
/ Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Robin Bargar Výroba / 
Produced by Alias Research Inc.

Animátor se snaží vysvětlit vlastní (nedostatek) umělecké vize svým výtvo-
rům, na které to ovšem nedělá pražádný dojem. „konec je krátký film, který 
jsem udělal, když jsem ještě byl v Alias/Wavefront (nyní Autodesk). Praco-
val jsem tehdy na novém softwaru pro animaci obličeje AW a chtěl jsem ho 
otestovat, ale nakonec z toho vzešlo mnohem více.“ konec byl následující 
rok nominován na Oskara a několik dalších cen po celém světě.

An animator finds himself trying to explain his (lack of) artistic vision to 
his creations, who simply aren’t impressed. “the end is a short film I did 
while I was with Alias/Wavefront (now Autodesk). I did this to test out 
new facial animation software AW was developing at the time, but it 
turned into much more than that.“ the end was nominated for an Oscar 
the following year, and a smattering of other awards around the world.

Režie / Director Chris Landreth Výtvarník / Designer Chris Landreth Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Výroba / Produced by National Center for 
Supercomputing Application

Film vznikl potom, co se autor poprvé seznámil s možnostmi počítačové 
animace v National Center for Supercomputing Applications (NCSA). 
Vystupuje v něm postava charakterizovaná pouze částí hlavy s výraz-
nýma očima, pohybující se na třech nohách. Sám autor k němu dodává: 
„Můj první počítačem animovaný kraťas. Kratičká bajka o informačním 
přetížení a sebeobjevování.“

The film was created after Chris Landreth first saw the possibilities of 
computer animation in the National Center for Supercomputing Appli-
cations (NCSA). It stars a character portrayed by a part of its head with 
expressive eyes and moving on three legs. The director calls it: “My first 
CG animated short film. A tiny fable of information overload and self-
-discovery.”

Bingo
6 min | Kanada / Canada | 1998

konec
the end | 6 min | Spojené státy / United States | 1995

Naslouchač
The Listener | 2 min | Spojené státy / United States | 1992
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Režie / Director Chris Landreth Výtvarník / Designer Chris Landreth Technika 
/ Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Daniel Janke Výroba / 
Produced by NFB, Copperheart Entertainment, Seneca College Animation Arts Centre

Výchozí bod tohoto filmu Chrise Landretha je běžný společenský jev 
– člověk zapomene něčí jméno. A tak začíná psychedelická jízda skrz 
podvědomí. Režisér se inspiroval televizní show Password (Heslo) a jeho film 
zobrazuje přehršel animovaných hostů z řad celebrit, kteří se snaží našemu 
zmatenému protagonistovi napovědět, aby si vzpomněl na jméno svého 
starého kamaráda. Nakonec si uvědomí, že se musí svému problému posta-
vit a po hlavě skočit do vlastního podvědomí, aby našel odpověď.

Here, the author uses a common social gaffe—forgetting somebody’s 
name—as the starting point for a mind-bending romp through the 
unconscious. Inspired by the classic TV game show Password, the film 
features a wealth of animated celebrity guests who try to prompt our 
beleaguered protagonist to remember his old pal’s name. Finally, he 
realizes he must surrender to his predicament and jump head-first into 
his subconscious to find the answer.

Režie / Director Chris Landreth Výtvarník / Designer Chris Landreth Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Výroba / Produced by NFB, Copperheart 
Entertainment, C.O.R.E. Digital Pictures

Terapeutická skupina je plná zvláštních případů, film se však zaměřuje 
hlavně na vztah muže a ženy, kteří jsou po 26 letech manželství lapeni 
ve spirále vzájemné destrukce. Páteř navazuje na Landrethovo hledání 
pokřivené, překrásné a vysoce originální vizuální estetiky za použití digi-
tální technologie k tvorbě postav, jejichž fyzické vzezření je metaforou 
jejich jedinečných duší.

A therapeutic group is full of strange cases, but the film focuses mainly 
on a relationship between a man and a woman trapped in a spiral of 
mutual destruction after 26 years of marriage. The Spine continues Lan-
dreth’s pursuit of a twisted, beautiful and highly original visual aesthetic, 
using digital imagery to create characters whose physical appearances 
are metaphors for their unique souls.

Režie / Director Chris Landreth Výtvarník / Designer Chris Landreth Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Fergus Marsh, Michael White 
Výroba / Produced by Copperheart Entertainment, NFB, Seneca College Animation 
Arts Centre

Tento ani-dok sleduje život Ryana Larkina, kanadského animátora, který 
má na svém kontě několik z nejdůležitějších animovaných filmů jeho 
doby. Ryan prožívá nejhorší noční můru každého umělce – podlehl závis-
losti a žebrá na ulici, aby vyžil. Landreth vyzpovídal svého přítele pomocí 
počítačem generovaných postav, aby zjistil, co bylo příčinou jeho pádu.

This ani-doc is based on the life of Ryan Larkin, a Canadian animator 
who produced some of the most influential animated films of his time. 
Ryan is living every artist’s worst nightmare – succumbing to addiction, 
panhandling on the streets to make ends meet. Through computer-ge-
nerated characters, Landreth interviews his friend to shed light on his 
downward spiral.

Podvědomé heslo
Subconscious Password | 11 min | Kanada / Canada | 2013

Páteř
The Spine | 11 min | Kanada / Canada | 2009

Ryan
14 min | Kanada / Canada | 2004
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Režie / Director Chris Landreth Výtvarník / Designer Chris Landreth Technika 
/ Technique 2D počítačem / 2D computer Hudba / Music Menalon Výroba / 
Produced by NFB

Pro kampaň Naked Island kanadského studia National Film board of Ca-
nada vytvořil Chris Landreth krátké video, v němž se s úsměvem fotí před 
různě bizarními místy světa. Vznikl tak otevřený rýpanec do selfie kultury 
zahleděné do sebe.

For a campaign by the National Film board of Canada called Naked Island, 
Chris Landreth made a short video in which he takes selfies in front of 
various bizarre places all over the world. In this way, he has taken an 
unapologetic poke at the self-consumed selfie culture.

Buď v pohodě a nebuď debil
Be Cool and Don’t Be an Asshole | 1 min | Kanada / Canada | 2
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 Ben Adler & Elie Chapuis 
 Program porotce / Jury Programme
 Psí ostrov | Isle of Dogs

Můj život Cuketky | My Life as a Zucchini
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Můj život Cuketky
Ma Vie de Courgette | My Life as a Zucchini | 66 min | Švýcarsko, Francie / 
Switzerland, France | 2016

Režie / Director Claude Barras Scénář / Screenplay Celine Sciamma Výtvarník / Designer Claude Barras 
Technika / Technique loutka / puppet Hudba / Music Sophie Hunger Výroba / Produced by Gebeka Films, 
Rita Productions, KNM, Blue Spirit Productions

Vhodné pro děti od 6 let / Appropriate for children over 6

Snímek patří k tomu nejlepšímu, co v celovečerní loutkové animaci v posled-
ních letech vzniklo. Jedná se o první švýcarský film nominovaný na Oscara, 
cenu si odnesl i z loňského Anifilmu. Na festivalu v Annecy získal cenu diváků, 
byl uveden na festivalu v Cannes a zvolen nejlepším evropským animovaným 
filmem loňského roku. Režisér Claude barras, který se na stop-motion anima-
ci specializuje, vypráví ve svém celovečerním debutu o chlapci s přezdívkou 
Cuketka, jenž po matčině náhlé smrti putuje do dětského domova plného 
sirotků, jako je on. Napřed si připadá sám, ale postupně pochopí, že je to 
jinak. Jsou tu přece ještě Simon, Ahmed, Jujube, Alice a béatrice a především 
Camille, do které se chlapec zamiluje. Každé z dětí má sice svůj temný příběh, 
ale jejich veselost přebíjí smutnou minulost. Film zachycuje věk neustálého 
objevování světa a učení se, jak se s ním vypořádat. Parta kamarádů a první 
láska sehrají důležitou roli na cestě ke spokojenosti. Jakýmsi průvodcem  
a pomocníkem je chlapci místní policista, který mu pomáhá zvládat všechny 
útrapy. Film je ukázkou brilantní, moderní loutkové animace, kdy stylizace 
postav neubírá příběhu na síle a autenticitě.

My Life as a Zucchini ranks among the best puppet films made in recent 
years. It is the first Oscar-nominated Swiss film and it won a prize at last year’s 
Anifilm. It also won the Audience Award at the Annecy festival, was screened 
in Cannes and voted the best European Film of last year. In his feature debut, 
director Claude barras, who specializes in stop-motion, tells the story of 
a boy nicknamed Zucchini who ends up in an orphanage after his mother’s 
death. At first, he feels lonely, but later realizes that he’s not alone. There are 
Simon, Ahmed, Jujube Alice, béatrice and also Camille with whom he falls 
head over heels in love. Each of the children has their own dark story, but 
their cheerfulness prevails over their sad past. The main heroes of the film are 
depicted at an age when they discover the world and learn how to deal with 
it. On the path to happiness, a group of friends and first love play important 
roles. The boy finds a mentor and tutor in the local policeman who helps 
him to overcome every obstacle. The film is a perfect example of excellent 
modern puppet animation where the stylization of the characters doesn’t 
weaken the plot and its authenticity.

Jury Programme
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Vhodné pro děti od 10 let / Appropriate for children over 10

Po opravdu Fantastickém panu Lišákovi se, k radosti všech milovníků animace, 
Wes Anderson opět vrátil k loutkovému filmu. Rozvíjí v něm příběh z futu-
ristického Japonska, kde propukla záhadná psí chřipka. Starosta Kobajaši, 
typický padouch, se všechny nakažené psy rozhodne soustředit na opuštěný 
ostrov. Na místo, kam se vyvážejí odpadky a kde reziví vysloužilá technika. 
Svého psa se na ostrov vydává najít mladý, nebojácný pilot, kterému pomáhá 
místní psí gang. Tím se rozehraje napínavý příběh plný osobitého Anderso-
novského humoru, narážek i stylových postupů, které známe z jeho hraných 
filmů. Pro vizualitu bylo přitom určující, že tímto snímkem režisér vzdává 
velkou poctu Japonsku a tamní kultuře. Nejenom že zde opět posouvá 
možnosti stop-motion animace, která je tu ve všech aspektech precizní až 
ohromující, ale zároveň natočil poutavý film pro děti. Pomáhala mu přitom 
řada zkušených tvůrců z oblasti animace, ale samozřejmě rovněž – v ústřed-
ních hlasových partech – jeho oblíbení herci jako třeba Scarlett Johansson, 
Edward Norton, bill Murray či navíc yoko Ono.

To the joy of all animation lovers, after the truly Fantastic Mr. Fox, Wes  
Anderson returns to puppet film. He tells a story set in futuristic Japan where 
there’s an outbreak of a mysterious dog flu. Mayor Kobayashi, a typical 
villain, decides to banish all the infected dogs to an abandoned island, a 
place serving for dumping garbage and old machines. A young fearless pilot 
sets out to find his dog on the island with the help of a local dog gang. And 
so starts a thrilling story full of distinctive Anderson-esque humour, allusions 
and style methods known from his live-action films. The visual style of the 
film was influenced by the fact that the director pays homage to Japan and 
its culture. Not only did he once again shift the limits of stop-motion animati-
on, but he also managed to make an intriguing film for children. He had help 
from a number of experienced animators but also from his favourite actors 
who voiced the main characters of the film – Scarlett Johansson, Edward 
Norton, bill Murray and also yoko Ono.

Psí ostrov
Isle of Dogs | 101 min | Velká Británie, Německo / United Kingdom, Germany | 2018

Režie / Director Wes Anderson Scénář / Screenplay Wes Anderson Výtvarník / Designer Adam Stockhausen, 
Paul Harrod Technika / Technique 3D počítačem, loutka / 3D computer, puppet Hudba / Music Alexandre 
Desplat Výroba / Produced by Indian Paintbrush, American Empirical Pictures Producent / Producer Wes 
Anderson, Scott Rudin, Steven Rales, Jeremy Dawson
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 Boris Labbé 
 Program porotce / Jury Programme

Točí se v kruhu | Il(s) tourne(nt) en rond

Cinétique

Kyrielle

Kaverna | Caverne

Oddenek | Rhizome

Jakákoliv cesta | Any Road

Orogeneze | Orogenesis 
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Režie / Director Boris Labbé Výtvarník / Designer Boris Labbé Technika / 
Technique 2D počítačem, kresba na papír / 2D computer, drawing on paper Výroba / 
Produced by EMCA

Název si autor vypůjčil z francouzské hry se slovy, v níž jedno navazuje na 
druhé. Myriáda akvarelových postaviček postupně zaplňuje celou plochu 
a z jejich cyklických minipříběhů roste kaleidoskopická abstraktní struk-
tura plná barev. Princip růstu a vytrácení zvolil Labbé i v práci se zvukem.

The title comes from a French play on words when one word follows ano-
ther. Myriad aquarelle characters gradually cover the whole screen and 
their cyclical mini-stories grow into an abstract kaleidoscopic structure 
full of colour. Labbé also uses the principle of growth and disappearance 
with regards to the soundtrack.

Hra s koncem a začátkem struktury organických tvarů je doplněna 
stejně organickými zvuky, elektronikou i hlasy. Rozkrývá principy optiky, 
narušuje je a zároveň odkazuje k prehistorii filmu. Postupné vtahování 
do nekonečného víru vyvolává strach i fascinaci a upomíná na konflikt 
života a smrti.

This play with the end and beginning of a structure of organic shapes 
is accompanied by equally organic sounds, electronics and voices. It 
exposes the principles of optics, disrupts them and refers to film’s anci-
ent history. Gradual immersion into an endless vortex evokes fear and 
fascination and reminds us of the conflict of life and death.

Postavy z obrazu vlámského malíře Petera bruegela mladšího nahradily 
klony samotného režiséra, které jej oživily vtipnými příhodami. Každý di-
vák a divačka si tak může ke sledování zvolit jednoho z desítek dvojníků, 
kteří v nekonečných animovaných smyčkách prožívají osudy původních 
postav.

Characters on a painting by the Flemish artist Pieter brueghel the 
younger were replaced by clones of the director himself. They bring the 
painting alive by frolicking around and each viewer can choose to follow 
one of dozens of clones who live the lives of the original characters in 
endless animated loops. 

Režie / Director Boris Labbé Výtvarník / Designer Boris Labbé Technika / 
Technique 2D počítačem, mix technik / 2D computer, mixed media Výroba / 
Produced by EMCA

Režie / Director Boris Labbé Výtvarník / Designer Boris Labbé Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Výroba / Produced by EMCA

Kyrielle
10 min | Francie / France | 2011

Cinétique
5 min | Francie / France | 2011

Točí se v kruhu
Il(s) tourne(nt) en rond | 3 min | Francie / France | 2010
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Režie / Director Boris Labbé Výtvarník / Designer Boris Labbé Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Daniele Ghisi  
Výroba / Produced by Boris Labbé

Strhující audiovizuální trip začíná nevinně rozehranou známou arká-
dovou hrou Pong. Za doprovodu skladby Daniela Ghisi vyrážíme na 
proměnlivou a pro diváky nespolehlivou jízdu. Tento pád nevědomím 
autoři uvedli citátem z Alenky: „… jen když se někam dostanu,“ dodala 
Alenka jako na vysvětlenou

This captivating audiovisual trip begins with an innocent game of Pong. 
To the sounds of Daniel Ghisi’s music, we set out on an inconstant ride 
that is unreliable for the viewers. This fall through the subconscious 
is characterized by a quote from Carroll’s Alice: “…So long as I get so-
mewhere,” Alice added as an explanation.

Režie / Director Boris Labbé Výtvarník / Designer Boris Labbé Technika / 
Technique 2D počítačem, kresba na papír / 2D computer, drawing on paper Hudba / 
Music Aurélio Edler-Copes Výroba / Produced by Ron Dyens (Sacrebleu Productions)

Ve vesmíru je všechno propojeno, od nejmenších věcí až po ty největ-
ší. V tomto barevně úsporném filmu boris Labbé ukazuje, jak zdánlivě 
samostatné věci existují v interakci, a to zachycením jejich pohybů a 
neustálých metamorfóz v detailně propracovaném celku 2D počítačové 
animace tuše a vodových barev na papíře.

Everything is connected in the universe, from the smallest things to 
the biggest. In this colourfully economical film, boris Labbé shows how 
seemingly independent things exist in interaction by depicting their 
movement and constant metamorphoses in a detailed 2D animation of 
Indian ink and watercolours on paper.

Režie / Director Boris Labbé Režie / Director Boris Labbé Výtvarník / Designer 
Boris Labbé Technika / Technique 3D počítačem, pixilace, mix technik / 3D computer, 
pixilation, mixed media Hudba / Music Didier Malherbe Výroba / Produced by EMCA

I další z Labbého hypnotických snímků staví na výrazném vizuálním  
a hudebním rytmu. Zvuky připomínající džungli kombinuje s obrazci, 
které se jeví jako rentgenové snímky zvířat. Promítá je na stěny ponurého 
prostoru, načež jejich propojováním vznikají kaleidoskopické soustavy. 
Ty se svou podobou blíží novým živošišným druhům.

Another one of Labbé’s hypnotic films is built around an expressive 
visual and musical rhythm. It combines jungle-like sounds with projec-
tions on the wall of a depressing space. by connecting the projections 
resembling animal x-rays, kaleidoscopic patterns are created and hint at 
new animal species.

Jakákoliv cesta
Any Road | 10 min 4 sec | Francie / France | 2016

Oddenek
Rhizome | 11 min | Francie / France | 2015

Kaverna
Caverne | 7 min | Francie / France | 2011
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Režie / Director Boris Labbé Výtvarník / Designer Boris Labbé Technika / 
Technique 2D počítačem, 3D počítačem / 2D computer, 3D computer Hudba / Music 
Daniele Ghisi Výroba / Produced by Boris Labbé

Autoři nás vrhají do černobílého světa realistické počítačové simulace. 
Rozeznáváme tvary pohoří a detaily údolí, obraz doprovází chorální hud-
ba. Spolu s narušováním audio stopy dochází k jemným transformacím 
doposud povědomého světa. Abstraktní extáze či domněnka, jak možná 
vznikaly hory.

The authors take us into a black-and-white world of a realistic computer 
simulation. We can make out the shapes of mountain ranges and the 
details of the valleys while hearing choral music. but hand-in-hand with 
the distortion of the soundtrack come slight transformations of the 
known world. An abstract ecstasy or a speculation on how mountains 
were formed.

Orogeneze
Orogenesis | 8 min | Španělsko, Francie / Spain, France | 2016

Program porotců
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Režie / Director Faiyaz Jafri Výtvarník / Designer Faiyaz Jafri Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music David Barratt Výroba / 
Produced by Faiyaz Jafri (A Plastic Peach production)

Baby, I Love You
2 min 25 sec | Spojené státy / United States | 2013

V kratičkém, ale o to prapodivnějším filmu autor, jak je jeho zvykem, mísí 
morbidní obrazy s parodií na kýč. Zvolil přitom nezaměnitelné vizuální po-
jetí, využívající lesklých, jakoby vyhlazených ploch, v nichž se zrcadlí okolí. 
Sledujeme zde dívku, jež je konfrontovaná se svou temnou stránkou.

In this short but all the more peculiar film, the director – as is his 
habit – mixed morbid images with a parody on kitsch. He chose a very 
distinctive visual style using shiny smooth surfaces reflecting their su-
rroundings. We watch a girl confronted with her dark side.

Režie / Director Faiyaz Jafri Výtvarník / Designer Faiyaz Jafri Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Frederic Chopin (by Faiyaz 
Jafri) Výroba / Produced by Faiyaz Jafri (A Plastic Peach production)

Hello Bambi
6 min 9 sec | Spojené státy / United States | 2011

Snímek, jenž ve své době fascinoval diváky na desítkách festivalů, zobra-
zuje Sněhurčin poslední sen, který se jí zdá během cesty na pohotovost. 
Režisér pracuje s CGI animací zcela po svém a stejně originální je i  
v obsahu. Surrealistický sen se hemží pozměněnými či deformovanými 
postavami z filmů Walta Disneye.

This film, which in its time fascinated audiences at dozens of festivals, 
portrays Snow White’s last dream that she has during her way to the 
emergency room. The director uses CGI animation in his own way and is 
equally original content-wise. The girl’s surrealist dream is swarming with 
altered and deformed Walt Disney characters.

Režie / Director Faiyaz Jafri Výtvarník / Designer Faiyaz Jafri Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Faiyaz Jafri Výroba / 
Produced by Faiyaz Jafri

Lehce znepokojivý minutový snímek Přírodní umělé metaforicky zobra-
zuje jemnou rovnováhu mezi člověkem a přírodou. Sledujeme v něm 
lidskou tvář, pomalu ale jistě zarůstající rostlinkami. Režisér, který je opět 
i autorem hudby, dokonale propojuje až odpudivě detailní obrazy  
s vlastní parodickou verzí kýče.

The slightly disturbing film Natural Plastic is a metaphor for the delicate 
balance between man and nature. We watch a face slowly but surely 
overgrown with plants. The director, who also composed the film’s 
soundtrack, perfectly connects disgustingly detailed images with his 
own parody on kitsch.

Přírodní umělé
Natural Plastic | 2 min | Spojené státy / United States | 2010
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Sway
8 min 10 sec | Hongkong, zvláštní administrativní oblast Číny / Hong Kong 
SAR China | 2016

Sway je nenarativní film oslavující zároveň lidské vlasy a hudební po-
hroužení. Autor se tentokrát odklonil od svých oblíbených vyhlazených, 
lesklých ploch a zobrazil tančící těla porostlá vlasy od hlavy až k patě. 
Tanec těchto prapodivných chlupáčků přechází do různých barevných 
odstínů i abstraktních obrazů.

Sway is a non-narrative film celebrating human hair and musical immer-
sion. This time, Jafri turned his attention away from his favourite smooth 
and shiny surfaces and portrayed dancing bodies covered with hair 
from head to toe. The dance of these strange fuzzballs transforms into 
abstract images of various colours.

Režie / Director Faiyaz Jafri Výtvarník / Designer Faiyaz Jafri Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Faiyaz Jafri Výroba / 
Produced by Faiyaz Jafri (Hyper-Unrealism)

Autorovo osobní vyjádření k teroristickému útoku z 11. září, využívající  
v kontextu s touto událostí svých oblíbených bambi koloušků. Svůj 
záměr vysvětluje takto: „Tento film nepojednává o velkých spiknutích, 
terorismu, fundamentalismu, nenávisti či lásce. Pojednává o tom, jak jsou 
si ve skutečnosti blízké dobro a zlo, špatné a správné a nevinnost  
a zvrácenost. Je to můj film o dvojčatech a o tom, jak mi chybí.“

Jafri’s personal statement on the 9/11 attacks puts his favourite bambi 
fawns into the context of this tragedy. He explains his intention with the 
following words: “This film is not about the big conspiracies, terrorism, 
fundamentalism, hate or love. This film is about how close, good and 
bad, wrong and right, innocence and perversion can be. This is my film 
about my twin towers and how I miss them.”

Režie / Director Faiyaz Jafri Výtvarník / Designer Faiyaz Jafri Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Faiyaz Jafri Výroba / 
Produced by Faiyaz Jafri (Hyper-Unrealism)

Tohle není Disneyland
This Ain‘t Disneyland | 6 min 25 sec | Hongkong, zvláštní administrativní 
oblast Číny / Hong Kong SAR China | 2015

Režie / Director Faiyaz Jafri Výtvarník / Designer Faiyaz Jafri Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Faiyaz Jafri Výroba / 
Produced by Faiyaz Jafri

Diskonektor
Disconnector | 6 min 30 sec | Spojené státy, Hongkong, zvláštní 
administrativní oblast Číny / United States, Hong Kong SAR China | 2014

V tomto snímku narazí znudění milenci na diskotékový simulátor, který 
vrací jejich vztahu jiskru a ve kterém zažívají skutečné potěšení. Vizuálně 
opět originální film má ale jiné, temnější poselství. Zachycuje problema-
tiku vztahů teenagerů z Hong Kongu, jejichž vzájemná komunikace není 
osobní ani fyzická, ale virtuální.

This film depicts a bored couple who come across a discotheque simula-
tor that reignites their relationship and gives them real pleasure. but this 
visual spectacle has a different, darker message. It reflects the relation-
ships of Hong Kong coauples whose communication isn’t personal or 
physical, but virtual.

Jury Programme
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Režie / Director Faiyaz Jafri Výtvarník / Designer Faiyaz Jafri Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Faiyaz Jafri Výroba / 
Produced by Faiyaz Jafri

Režie / Director Faiyaz Jafri Výtvarník / Designer Faiyaz Jafri Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Faiyaz Jafri Výroba / 
Produced by Faiyaz Jafri

Názvem snímku autor odkazuje na autoimunitní poruchu a inspirován 
jejími příznaky v něm mísí deformované vizuální, fyzické a existenciální 
zážitky s estetikou a jazykem animovaného GIFu. Ocitáme se ve výtvarně 
specificky pojatém trojrozměrném světě, známém z předešlých snímků 
autora pod pojmem „hyper-unrealism“.

Miller Fisher amalgamates the distorted visual, physical and existential 
experience of an autoimmune disorder by the same name, with the 
aesthetics and vernacular of the animated GIF. We find ourselves in an 
artistically specific 3D world known from the author’s previous works as 
“hyper-unrealism.”

Provokativní zobrazení Ameriky, v němž autor propojil nejrůznější neo-
-archetypy do postmodernistických, místy až abstraktních koláží. Svůj 
snímek hýřící barvami, jenž je poněkud zběsilou, surrealistickou jízdou, 
popisuje jako „hyperrealitu vykreslenou v hyper-nerealismu“.

Amoricania is a provocative depiction of America in which the director 
connects various neo-archetypes into post-modern and often abstract 
collages. Jafri describes his colourful breakneck ride as “hyperreality 
rendered in hyper-unrealism.”

Miller Fisher
9 min | Hongkong, zvláštní administrativní oblast Číny / Hong Kong SAR 
China | 2016

Amoricania
5 min 16 sec | Spojené státy / United States | 2017
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Režie / Director Libor Pixa Výtvarník / Designer Libor Pixa Technika / 
Technique 3D počítačem, reálné záběry / 3D computer, real shooting Výroba / 
Produced by FAMU

Snímek Hrůzné náhody vytvořil Libor Pixa během svých studií na pražské 
FAMU, na scénáři přitom spolupracoval s úspěšným scenáristou  
a režisérem Janem Prušinovským. Hlavní postavou je mladík Kamil, který 
nevědomě přispěje k naplnění vlastního osudu, a zdá se, že to bude jeho 
poslední ráno.

Libor Pixa made Dreadful Accidents during his studies at the Film and TV 
School of the Academy of Performing Arts in Prague in collaboration 
with the successful screenwriter and director Jan Prušinovský. The film’s 
main protagonist inadvertently seals his own fate and it seems that it will 
be his last morning.

Režie / Director Libor Pixa Výtvarník / Designer Libor Pixa Technika / Technique 
reálné záběry, mix technik / real shooting, mixed media Hudba / Music Luka Křížek, 
Michal Reynaud Výroba / Produced by FAMU, nut produkce

Příběh namalovaného osamělého graffiti-tygra, jehož domovem jsou zdi 
a fasády pražských domů. Město plné posprejovaných špinavých uliček 
a zákoutí je divoká džungle, kde tygr hledá cestu ke své ztracené lásce. 
Film je zpracován kombinovanou technologií 2D kreslené animace a reál-
ně natočených záběrů s herci.

A story of a lonely illustrated graffiti-tiger who lives on walls and facades 
of Prague houses. The city full of sprayed dirty streets and corners is a 
wild jungle where the tiger looks for a way to find his lost love. The film 
is processed by a combination of 2D animation and live action footage 
with actors.

Režie / Director Libor Pixa Výtvarník / Designer Libor Pixa Technika / 
Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Chinaski Výroba / 
Produced by Libor Pixa, animation people

Na motivy stejnojmenné knihy Jiřího Marka vznikl v roce 2011 celovečer-
ní povídkový film Autopohádky, složený ze čtyř epizod, z nichž každá je 
natočena jinou technikou. Ta, kterou režíroval Libor Pixa, se odehrává  
v nedaleké budoucnosti a je zpracovaná 3D počítačovou animací.

The 2011 feature film Car Fairy Tales is based on a book of the same name 
by Jiří Marek. It includes four tales and each of them is made using  
a different technique. The one directed by Libor Pixa is set in a not-too-
-distant future and uses 3D computer animation.

Hrůzné náhody
Dreadful Accidents | 8 min | Česká republika / Czech Republic | 2007 

Graffitiger
10 min | Česká republika / Czech Republic | 2010

Autopohádky: Vincent
Car Fairy Tales | 10 min | Česká republika / Czech Republic | 2011

Program porotců
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Režie / Director Libor Pixa Výtvarník / Designer Libor Pixa Technika / Technique 
2D počítačem, 3D počítačem / 2D computer, 3D computer Hudba / Music Tomáš Polák 
Výroba / Produced by FAMU

Ve svém studentském počinu zkombinoval Libor Pixa 2D a 3D animaci. 
Vytvořil grotesku, v níž se střetává trojrozměrná postava s dvojroz-
měrným, na papíře vytištěným psíkem. Divák se pak nestačí divit, co si 
vzájemně provedou. Autor zároveň poukazuje na to, jaké výhody  
a nevýhody obě techniky mají.

In his student film, Libor Pixa combines 2D and 3D animation. He created 
a slapstick comedy in which a three-dimensional character encounters 
a two-dimensional dog printed on paper. One can’t help but wonder at 
what they do to each other. The director also points out the advantages 
and disadvantages of both techniques.

Psi-CHO
11 min | Česká republika / Czech Republic | 2005

Jury Programme
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V dlouhých dějinách animace se počítačem generovaná 3D 
animace stále považuje za relativně mladou techniku. Přestože 
je tomu již 23 let, kdy pixarovský snímek Toy Story: Příběh hraček 
(1995) zabodoval u publika, technika 3D animace neustále 
objevuje nové způsoby a metody, jak ohromit diváky. Společně 
s příklady přelomových komerčních 3D animovaných filmů vám 
přinášíme autorské filmy jednotlivých animátorů a malých studií 
vzniknuvší díky obrovským změnám ve výpočetní síle počítačů, 
softwaru a metodiky za posledních 23 let.

Pokud odhlédneme od amerických studií jako Pixar, DreamWorks 
či blu Sky, najdeme celou řadu animátorů, kteří házejí rukavici 
zavedeným standardům velkých studií. Jejich inovace vychá-
zejí z technických a uměleckých dovedností. V jejich zaměření 
například na práci se světlem či texturami pak můžeme rozpo-
znat snahu animátorů bořit konvence velkých studií a posouvat 
je dál. V roce 2018 už je možné věnovat daleko více pozornosti 
povrchu postavy či pozadí. Někdy jsme tak svědky neuvěřitelně 
fotorealistického ztvárnění, vycházejícího ze skutečnosti, jindy 
vidíme fantastické a podivné věci v souladu s tradicemi animace. 
Konflikt mezi fotorealistickými a fantastickými výtvory lze často 
nalézt v samotném jádru počítačem generované 3D animace 

Počítačem generovaná 3D animace se nevyvinula sama. Vznikala 
ruku v ruce s dalšími druhy animace (experimentální a abstraktní, 
2D animace, ručně kreslená animace či stop-motion) a digitál-
ního umění (herní animace, algoritmické umění, mixed media). 
S pokračující touhou animátorů experimentovat a začleňovat 
tyto vlivy do svých počítačem generovaných 3D animací pak 
vznikají další nové styly. Náš obsáhlý výběr tak pokrývá témata 
kombinace 2D a 3D animace, pohybu a her.

V roce 2018 jsou výkonné počítače mnohem dostupnější, 
software více otevřený a celá řada animátorů má zkušenosti s po-
čítačem generovanou 3D animací. Začínající i zavedení umělci 
mohou svá díla publikovat na internetu a sdílet je tak s mnohem 
větším publikem. Abyste si mohli vychutnat rozličné formy a pes-
trost počítačem generované 3D animace, Anifilm vám představí 
příklady jak současné, tak i starší.

Kromě šesti programů krátkých filmů jsme pro vás s kurátorkou 
Aylish Woodovou připravili také výběr celovečerních filmů  
a množství odborného programu s úžasnými hosty. 

 Rozměry 3D animace / 
 Dimensions of 3D Animation

Rozměry 3D animace

In the longer time span of animation’s history, 3D-computer-ge-
nerated (3D-CG) animation still counts as quite young. Although 
it is already 23 years since the moment Pixar’s Toy Story (1995) 
brought 3D-CG to a wide audience, the technique continues to 
emerge in exciting ways. Along with ground breaking examples 
of commercial 3D-CG animation, we showcase the work of indi-
vidual animators and small studios, showing their responses to 
the huge changes in computing power, software and exhibition 
practices that have taken place since 1995.

Taking 3D-CG animation beyond its initial home in US-based 
studios such as Pixar, DreamWorks and blue Sky, animators 
challenge the norms of large studio work. Their innovations 
combine technical and artistic skills, and via themes focused 
on lighting and textures we see animators both breaking the 
conventions of studios and pushing them further. In 2018, more 
detail on the surface of a character or landscape is possible. 
Sometimes, this is extraordinarily photorealistic and drawn from 
life, at others embedded in the traditions of animation – fantasti-
cal and weird. The push-pull of photoreal versus fantasy is often 
found at the heart of 3D-CG animation.

3D-CG animation hasn’t developed alone, since it sits in dialo-
gue with other types of animation (experimental and abstract, 
2D-animation, hand drawn, stop-motion), as well as digital art 
(game animation, algorithmic art, mixed-media). As animators 
continue to experiment and put these influences into play in 
their 3D-CG animations, new styles take hold. We have chosen 
the themes 2D vs. 3D, movement, and games to show this  
in action.

In 2018, powerful computers are cheaper, software more open, 
and many animators have 3D-CG skills. With the internet, 
emerging and established artists are able to upload and share 
their work with a wide audience. For Anifilm, we bring together 
contemporary and earlier examples of 3D-CG animation, so you 
can see the various shapes its growing diversity is now taking.

Apart from six showcases of short films, together with curator 
Aylish Wood, we have prepared a selection of feature films and 
an expert programme with interesting guests.
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Rozměry 3D animace / Dimensions of 3D Animation

Milníky / Milestones

2D vs. 3D

Vlivy her a jiných médií / Game and Other Influences

Textury / Textures

Pohyb / Movement 

Svícení / Lighting

Job, Joris & Marieke Studio

3D celovečerní filmy / 3D Feature Films
Rango

V hlavě / Inside Out

Zootropolis: Město zvířat / Zootopia

Lego příběh / The Lego Movie
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Pinpointing certain films as milestones is always very tricky. In 
the case of 3D computer animation with more than 30 years 
of history and a very rich palette of used approaches, it is even 
more so. We logically focused on its first successes that brought 
fame to 3D animation and to a certain extent defined its present 
form. We are talking not only about the first films made by Pixar, 
but also about more avant-garde examples such as The Little Death 
by Symbolics Graphics or the cult beginnings of the famous 
squirrel by blue Sky Studios. 

The selection also focuses on original authorial films, well-
-known as well as less-known. Films that at their time celebrated 
incredible success on the international festival scene. And films 
whose authors’ approach to the technique strongly influenced 
its perception by the sceptical artistic community. With regards 
to visual effects, we included Dix by The Mill and the legendary 
Oscar-winning Logorama told entirely through the use of more 
than 2,500 logos. We naturally can’t forget Rosto, one of 3D CGI’s 
tireless visionaries (much like our jury member Chris Landreth 
who will present his complete retrospective at this year’s Anifilm) 
and David O’Reilly whose films (and games) are also included 
in this year’s programme. We also included the famous british 
film Morning Stroll by AKA and the disturbing film I, Pet Goat II by 
Canadian studio Helifant. 

Vybírat filmy jakožto jakési hraniční kameny je pokaždé velmi 
ošidné. V případě 3D počítačové animace, která má za sebou 
více než 30letou historii a jejíž paleta přístupů je velmi bohatá, to 
platí stoprocentně. Zaměřili jsme se logicky na její první úspěchy, 
které techniku 3D animace proslavily a do jisté míry definovaly 
její současnou podobu. Tedy první filmy studia Pixar, ale i avant-
gardnější polohy ve filmu The Little Death (Malá smrt) společnosti 
Symbolics Graphics nebo kultovní začátky světoznámé veverky 
studia blue Sky.

Výběr se dále zaměřuje na filmy autorské, známější i méně zná-
mé. Snímky, které ve své době zaznamenaly enormní úspěchy na 
mezinárodní festivalové scéně. A u nichž přístup jejich autorů  
k technice silně ovlivnil její vnímání u skeptické umělecké komu-
nity. S přesahem k vizuálním efektům je to snímek Dix (Deset) 
studia The Mill nebo legendární oscarová Logorama, uplatňující  
v příběhu více než 2500 log. Nechybí Rosto, jenž je jedním  
z usilovných vizionářů 3D CGI (podobně jako letošní porotce 
Chris Landreth, který na Anifilmu uvede kompletní retrospekti-
vu) či David O’Reilly, jehož filmy (a hry) najdete rozeseté napříč 
letošním programem. Zařazujeme rovněž slavný film britského 
studia AKA Ranní procházka a nepopsatelný, zneklidňující film 
kanadských Heliofant I, Pet Goat II (Já, kůzlátko II.)

Milníky
Milestones

Rozměry 3D animace
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Malá smrt / The Little Death
Režie / Directed by Matt Elson, USA, 1984, 2 min

Luxo Jr.
Režie / Directed by John Lasseter, USA, 1986, 2 min

Geriho hra / Geri’s Game
Režie / Directed by Jan Pinkava, USA, 1997, 5 min

Deset / Dix 
Režie / Directed by Jules Janaud, Fabrice Le Nezet,  
Francois Roisin – aka Bif, FR, 2008, 7 min

Logorama
Režie / Directed by François Alaux, Hervé de Crécy,  
Ludovic Houplain, FR, 2009, 16 min

Třískovaná / Splintertime
Režie / Directed by Rosto, FR, NL, BEL, 2014, 10 min

Ranní procházka / Morning Stroll
Režie / Directed by Grant Orchard, UK, 2011, 7 min

Já, kůzlátko II. / I, Pet Goat II
Režie / Directed by Louis Lefebvre, CA, 2012, 8 min

Scratovo dobrodružství / Gone Nutty
Režie / Directed by Carlos Saldanha, USA, 2002, 4 min

Vnější svět / The External World
Režie / Directed by David O’Reilly, DE, IR, 2011, 17 min

Dimensions of 3D Animation
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As its very name suggests, 3D-CG animation artists create 3D 
objects, placing them in 3D space. As the novelty of 3D-CG has 
worn off, it has become something with which to experiment, 
challenge and push against. Sampling the ingenious ways 
animators combine 2D and 3D, the screening opens with the 2D 
bodies of Day and Night acting as windows into their 3D environ-
ments. Across the selection, we see 2D figures inhabit 3D spaces 
(in Dark Noir a 3D PI in a 3D world searches out 2D daemons, 
while stop-motion paper 2D dogs and cats chase around in the 
3D spaces of My Happy End). A 3D Death and a duck traverse the 
2D world of Duck, Death and the Tulip and combinations of 2D/3D 
software create hybrid spaces and figures (Paperman and Paths 
of Hate with its the 3D graphics rendered in a comic book look). 
Motion-captured bodies inhabit 3D spaces inspired by WWI 
photographs in Ghosts, and in Mamoon, a 3D figure created in 
Maya is projected into a live-action polystyrene space. Five Years 
Older – the City and Mountain Castle Mountain Flower Plastic use 
a more experimental style to fuse 2D drawing with 3D elements. 
Finally, Blissful Accidental Death takes a mixed media approach, 
bringing together drawings on paper and animated objects with 
2D and 3D CG animation.

Trojrozměrná počítačová animace se již podle definice používá 
k tvorbě 3D objektů v 3D prostoru. S tím, jak trojrozměrná počí-
tačová animace ztrácela punc novosti, stávala se čím dál častěji 
předmětem experimentů, změn a snah o vylepšení. Náš blok, který 
mapuje snahy animátorů kombinovat 2D a 3D animaci, začíná 
filmem Den a noc (Day and Night), v němž dvourozměrná těla slouží 
jako okna do jejich trojrozměrných prostředí. Celý výběr je ostatně 
plný 2D postav obývajících 3D prostory (v Dark Noir například 
trojrozměrný soukromý detektiv hledá 2D démony ve 3D světě, za-
tímco ve filmu Můj happy end (My Happy End) se zákoutími 3D světa 
prohánějí 2D papíroví stop-motion psi a kočky). Trojrozměrné 
postavy smrti a kachny se procházejí 2D světem filmu Duck, Death 
and the Tulip (Kachna, smrt a tulipán) a kombinace 2D/3D softwaru 
vytváří hybridní prostory a postavy v dalších příspěvcích (Papíry 
a Paths of Hate / Cesty nenávisti) využívají 3D grafiky renderované 
v komiksovém stylu). Nehybná těla zachycená pomocí technologie 
motion capture zaplňují svět inspirovaný fotografiemi z první svě-
tové války v Ghosts (Duchové) a v Mamoon se 3D postava vytvoře-
ná v programu Maya octne v reálném polystyrénovém prostředí. 
Five Years Older – The City (O pět let starší – město) a Mountain Castle 
Mountain Flower Plastic (Plastika horské květiny na hradě v horách) 
používají poněkud experimentálnější styl a slučují 2D kresbu 
s 3D prvky. Závěrečný snímek Blissful Accidental Death (Blaženost 
nenadálé smrti) kombinuje vícero médií a mísí kresby na papíře 
s předměty animovanými pomocí 2D a 3D počítačové animace.

2D versus 3D
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Den a noc / Day and Night
Režie / Directed by Teddy Newton, USA, 2010, 6 min

Dark Noir
Režie / Directed by Rafael Grampá, USA, 2014, 4 min

Cesty nenávisti / Paths of Hate
Režie / Directed by Damian Nenow, Poland, 2010, 11 min

Kachna, smrt a tulipán / Duck, Death and the Tulip
Režie / Directed by Jorge Sandoval, Ella Yoon, USA, 2018, 6 min

Five years Older: The City
Režie / Directed by Dirk Koy, CH, 2012, 4 min

Můj happy end / My Happy End
Režie / Directed by Milen Vitanov, DE, 2007, 5 min

Plastika horské květiny na hradě v horách / 
Mountain Castle Mountain Flower Plastic
Režie / Directed by Annapurna Kumar, USA, 2017, 4 min

Mamoon
Režie / Directed by Ben Steer, UK, 2017, 7 min

Duchové / Ghosts
Režie / Directed by Simon McKeown, UK, 2014, 3 min

Papíry / Paperman
Režie / Directed by John Kahrs, USA, 2012, 7 min

Blaženost nenadálé smrti / Blissful Accidental Death
Režie / Directed by Sergiu Negulici, ROU, 2017, 15 min
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In this programme block we focus on films that can’t deny 
various non-film influences. Their authors often drew inspiration 
from the aesthetics and narration of computer games. And not 
only thanks to the fact that they sometimes develop them – like 
for instance David O’Reilly. His game and film Everything competes 
both at film and game festivals. Computer games are a natural 
source of inspiration because – like the explored technique – 
they are created inside a computing machine. The retro aesthetic 
of the first computer games then forms a world for itself in 
pop-culture (Pixels). The world of visual effects is a huge market 
for 3D animation. The principle of combination with the real 
world is an attraction that – it seems – will not leave mainstream 
or independent production any time soon. We can see it in Robot 
and Scarecrow. Visualisation of science experiments, footage from 
digital microscopes and laboratory simulations (Macrostructure) 
are also very popular. Like all other media, 3D animation also has 
other sources of inspiration. And so we can for instance admire the 
3D version of the comic book The Absence of Eddy Table. Join us in 
our search for other influences. 

V tomto programovém bloku se zaměřujeme na snímky, které 
nezapřou nejrůznější nefilmové vlivy. Tvůrci často čerpají z esteti-
ky a narace počítačových her. A to nejen protože je někdy i sami 
vyvíjejí, jako například David O’Reilly. Jeho hra a film Everything 
kupříkladu soutěží jak na filmových, tak na herních festivalech. 
Počítačové hry jsou přirozeným zdrojem inspirace, protože stejně 
jako sledovaná technika animace vznikají pouze uvnitř výpočet-
ního stroje. Retro estetika prvních počítačových her je pak v pop 
kultuře kapitolou sama pro sebe (Pixely). 

Velkou oblastí, kde se 3D animace uplatňuje, je svět vizuálních 
efektů. Princip kombinace reálného světa s něčím umělým je 
atrakce, která, zdá se, mainstreamovou ani nezávislou tvorbu  
v dohledné době neopustí. Můžeme ji vidět u filmu  
Robot a strašák. Velice oblíbená je také vizualita vědeckých 
experimentů, záběrů z digitálních mikroskopů a laboratorních 
simulací (Makrostruktura). Podobně jako všechna ostatní media 
využívá i 3D animace jiné předlohy. A tak můžeme například 
obdivovat trojrozměrnou variantu komiksu o Neexistenci Eddyho 
Tabla. Hledejte s námi další vlivy i vy.

Vlivy her a jiných médií
Game and Other Influences
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Dilema / Dilemma
Režie / Directed by John Halas, UK, 1981, 11 min

Robot a strašák / Robot and Scarecrow
Režie / Directed by Kibwe Tavares, UK, 2017, 15 min

Rainbow Narcosis
Režie / Directed by Jonathan Monaghan, USA 2013, 8 min

Everything
Režie / Directed by David O’Reilly, USA, IR, 2017, 11 min

Mezi medvědy / Between Bears
Režie / Directed by Eran Hilleli, IL, 2010, 5 min

Makrostruktura / Macrostructure
Režie / Directed by Eric Schockmel, UK, 2014, 5 min

Pixely / Pixels
Režie / Directed by Patrick Jean, FR, 2009, 3 min

Neexistence Eddyho Tabla / The Absence of Eddy Table
Režie / Directed by Rune Spaans, NOR, 2016, 12 min

Let’s Play Nomad X
Režie / Directed by Kristian Andrews, UK, 2013, 3 min

La Luna
Režie / Directed by Enrico Casarosa, USA, 2011, 7 min
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beautifully designed models along with expressive movements 
and gestures are only part of the visual appeal of 3D-CG anima-
tion. The surface textures of figures and objects are also key to 
its craft. Using texture mapping or shaders, artists add details to 
the surfaces of models, which combined with lighting decisions, 
create nuanced shifts in a character’s appearance and surroun-
dings as they undergo the journeys of their individual story. 
Our selected line-up includes works exploiting the details and 
reflective properties of metallic surfaces in the bronze god-figure 
of God and the weathered ‘Petramosuarus Cavator’ figures of Age 
of Rust. Several use distinctive cross-hatched textures to heighten 
our insight into a character experience, with The Bellies, L’ère bête 
and The Head Vanishes using subtle changes in shading to convey 
facets of character experience. Heart, too, uses shading to depict 
registers of its abstracted characters within a limited palette of 
colours. Taking abstraction further, Surface Detail is a kaleidosco-
pe of iterative polygonal surface transformations. Working with 
quite different styles, textures evoke the sci-fi aesthetic of the 
CG/stop-motion Ark and the painterly look essential to the tone 
of The Lost Thing. 

Překrásně navržené modely společně s jejich expresivními pohy-
by a gesty tvoří jen část, ne součást vizuálního kouzla počítačem 
generované 3D animace. Klíčovou roli hrají také povrchové textu-
ry postav a objektů. Díky texturování či stínovaní tvoří umělci 
detaily povrchů modelů, které společně s nasvětlením vytváří 
jemné rozdíly a odlišnosti ve vzhledu různých postav a prostředí 
měnících se s postupem příběhu. Náš výběr zahrnuje příspěvky 
využívající detaily a reflexní vlastnosti metalických povrchů 
bronzové postavy ve filmu God (Bůh) či ošlehaná těla stvoření 
„Petramosaurus cavator“ v Age of Rust (Doba rezavá). Několik pří-
spěvků využívá charakteristické křížové textury a umocňuje tak 
náš vhled do zážitků postav – The Bellies (Pupky), L’ère bête a The 
Head Vanishes (Hlava mizí) využívají jemné změny ve stínování, 
aby zobrazily různé aspekty prožitků postav. Také Heart (Srdce) 
používá stínování, aby zobrazilo prožitky abstrahovaných postav 
zobrazených v omezeném počtu barev. Abstrakce se pak naplno 
projevuje v Surface Detail (Detail povrchu), kaleidoskopu opako-
vaných polygonálních povrchových transformací. Díky možnosti 
využití mnoha odlišnými styly navozují textury sci-fi estetiku 
v počítačem generovaném / stop-motion příspěvku Ark (Archa)  
a malířský vzhled důležitý pro tón The Lost Thing (Ztracená věc).

Textury
Textures
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Bůh / God
Režie / Directed by Konstantin Bronzit, RU, 2003, 4 min

Pupky / The Bellies / Les ventres
Režie / Directed by Philippe Grammaticopoulos, FR, 2009, 15 min

Detail povrchu / Surface Detail
Režie / Directed by Tom Beddard, UK, 2011, 3 min

Doba rezavá / Age of Rust
Režie / Directed by Francesco Aber, Alessandro Mattei, ITA, 2014, 7 min

L‘ère bête
Režie / Directed by Thomas Caudron, Ingrid Menet, Clément Tissier, Laurent 
Meriaux, FR, 2011, 7 min

Srdce / Heart
Režie / Directed by Erick Oh, USA, Jižní Korea, 8 min

Mizící hlava / The Head Vanishes / Une tête disparaît
Režie / Directed by Franck Dion, CAN/FR, 2016, 9 min

Archa / Arka / Ark
Režie / Directed by Grzegorz Jonkajtys, PL, 2007, 7 min

Ztracená věc / The Lost Thing
Režie / Directed by Andrew Ruhemann, Shaun Tan, AU/UK, 2010, 15 min
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It took 3D computer animation some time to achieve such a 
fluidity of motion that the viewers would believe it and accept 
it as natural. It was a tradition (now hopefully gone) that each 
new Pixar film was accompanied by a campaign promoting how 
the authors once again managed to improve the lifelikeness of 
the movement of hair, feathers and other problematic textures. 
Apart from Pixar’s bird films separated by 16 years and thus 
showing the desired improvements, we have also included enti-
rely different films. More experimental films that explore move-
ment from other perspectives than realism. In a number of films 
we can admire abstract dancing – movement of 3D artefacts 
(Spin, geist.xyz, Oscillate). We can also see 3D animation used in 
simulation of unobservable movement or music tones trans-
formed into “materialised” movement (Nebula, e:e:e:e:e, 20Hz). 
Procedural animation takes movement as its most elementary 
quality. Since the beginning of animation, it requires extreme 
prowess to animate walking. This is humorously addressed in 
Walking City. The Platige studio and its main representative To-
mek bagiński are also included in our selection. With the quality 
of their 3D animation, this famous Polish studio could compete 
with big American companies. but we can’t avoid birds even in 
non-Pixar films. The unusual protagonists of the successful film 
Flamingo Pride are flamingos. 

U počítačové 3D animace určitou dobu trvalo, než docílila takové 
plynulosti a uvěřitelnosti, aby běžný divák pohyb přijal jako 
přirozený. Jakousi tradicí (nyní snad už uzavřenou) se stalo, že 
každý nový film studia Pixar provázela kampaň o tom, jak se opět 
tvůrcům povedlo posunout realističnost pohybu vlasů, chlupů, 
peří či jiných problematických textur. Vedle filmů s opeřenci od 
Pixaru, které od sebe dělí už šestnáct let, a je tak na nich dobře 
vidět kýžený posun, jsme pro vás přichystali počiny zcela odlišné. 
Experimentálněji laděné a pohyb prozkoumávající z jiných per-
spektiv než je realismus. V řadě odlišných snímků můžeme obdi-
vovat abstraktní tanec – pohyb trojrozměrných artefaktů (Spin, 
geist.xyz, Oscillate). Nebo máme možnost sledovat využití 3D 
animace v simulování nepostřehnutelných pohybů či přímo tónů 
hudby převedených na „zhmotnělý“ pohyb (Nebula, e:e:e:e:e, 
20Hz). Procedurální animace (si) pohyb bere jako svou nejzáklad-
nější kvalitu. Od počátků animace byl vždy kumšt provést dobře 
chůzi. Na to vtipně naráží Walking City. Zastoupeno je ale také 
studio Platige a jeho hlavní představitel Tomek bagiński. Kvalitou 
3D animace bylo toto slavné polské studio schopno konkurovat 
velkým americkým společnostem. Opeřencům se ale nakonec 
nevyhneme ani mimo Pixar. Hlavní a neobvyklé role v úspěšném 
filmu Plameňákova hrdost se totiž ujali plameňáci.

Pohyb
Movement
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Pro ptáčky / For the Birds
Režie / Directed by Ralph Eggleston, USA, 2000, 4 min

Walking City
Režie / Directed by Matt Pyke, UK, 2014, 8 min

Spin
Režie / Directed by Max Hattler, UK, 2010, 4 min

Padlé umění / Fallen Art
Režie / Directed by Tomek Baginski, PL, 2004, 6 min

Ghost Cell
Režie / Directed by Antoine Delacharlery, FR, 2015, 6 min

geist.xyz
Režie / Directed by Zeitgeist, DE, 2016, 2 min

Lou
Režie / Directed by Dave Mullins, USA, 2017, 7 min

Nebula
Režie / Directed by Marcin Nowrotek, PL, 2017, 4 min

e:e:e:e:e
Režie / Directed by Brandon Blommaert, CA, 2015, 3 min

Unnamed Soundsculpture
Režie / Directed by Daniel Franke, Cedric Kiefer, 5 min, DE, 2012

20Hz
Režie / Directed by Ruth Jarman and Joe Gerhardt, UK, 2011, 5 min

Pivot
Režie / Directed by André Bergs, NL, 2009, 5 min

Plameňákova hrdost / Flamingo Pride
Režie / Directed by Tomer Eshed, DE, 2011, 6 min

Oscillate
Režie / Directed by Daniel Sierra, USA, 2013, 4 min

Piper
Režie / Directed by Alan Barillaro, USA, 2016, 6 min
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No matter whether we are looking at animation or live-action, 
lighting is fundamental. Animation, including 3D-CG, has the 
advantage of drawing on two traditions: cinema and animation. 
The opening and closing animations in this strand / programme 
push these influences to their extremes. Our opener Garden 
Party gives pond life a hyper-real dimension through a photoreal 
aesthetic. As a direct contrast, in Please Say Something, artificiality 
is at the fore. In very different ways, these two animations control 
and shape both light and shadows, developing the tonal shifts 
of a character and their story-world, and also adding to a scene’s 
composition. between these opposites are animations following 
the same impulse and whose lighting strategies combine photo-
real lighting with a stop-motion look (Perfect Houseguest), highly 
textured CG models (Song of Toad) or a cartoon style (Blik and 366 
Tage), while Pure White plays on the contrast between a photo-
realistic and slightly damaged CG anatomical model and its pure 
surrounds. With Red Rabbit, different lighting schemes emphasise 
the hopes and fears of the central protagonist, and for Good Vibra-
tions, lighting emphasises the glass shield of the building that the 
characters must step beyond. More experimental examples include 
Feast, a colour test of Disney’s software Meander and their renderer 
Hyperion; Light Motif offers a meditation on the absorptive and 
reflective surfaces of fur, spheres and flat surfaces; and None uses 
volumetric lighting to heighten the shadowy atmosphere of a fog-
-covered cityscape.

Ať už sledujeme animaci či hrané záběry, osvětlení hraje zásadní roli. 
Animace, včetně počítačové 3D animace, má výhodu, že vychází 
ze dvou tradic: kinematografie a animace. Úvodní a závěrečná ani-
mace v tomto pásmu vyhání tyto vlivy do extrémů. První film Garden 
Party (Zahradní slavnost) dává životu v rybníce díky fotorealistické 
estetice až hyperrealistický rozměr. Oproti tomu v Please Say Some-
thing (Řekni něco, prosím) vystupuje do popředí umělost. Tyto dva 
příspěvky v mnoha různých ohledech pracují se světlem a stínem 
a proměnami postav a jejich světa, přičemž používají i kompozici 
scény. Mezi těmito dvěma protiklady uvedeme také příspěvky, které 
vychází ze stejných impulsů a jejichž práce se světlem kombinuje 
fotorealistický přístup se stop-motion (Perfect Housegues / Dokonalý 
host), vysoce texturovanými počítačovými modely (Song of a Toad / 
Ropuší píseň) či kreslenými prvky (Blik a 366 Tage / 366 dní), zatímco 
Pure White (Čistě / zářivě bílá) je hrou kontrastů mezi fotorealistickým 
a lehce poškozeným počítačovým anatomickým modelem a jeho 
čistým okolím. V Red Rabbit (Červený králíček) rozličná světelná sché-
mata umocňují naděje a obavy hlavního hrdiny a v Good Vibrations 
(Dobré vibrace) osvětlení zpevňuje skleněnou stěnu budovy, za 
kterou se hlavní hrdinové musí dostat. Mezi poněkud experimen-
tálnější příklady patří Feast (Hostina), barevný test disneyovského 
softwaru Meander a jejich rendereru Hyperion. Light Mofit (Světelný 
motiv) je meditací o absorpčních a reflexních vlastnostech kožešiny, 
koulí a plochých povrchů a None (Nic) používá volumetrické světlo, 
aby umocnilo stinnou atmosféru zamlženého města. 

Svícení
Lighting
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Zahradní slavnost / Garden Party
Režie / Directed by Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile 
Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro, FR, 2016, 7 min

366 dní / 366 Tage
Režie / Directed by Johannes Schiehsl, DE, 2011, 12 min

Červený králík / Red Rabbit
Režie / Directed by Egmont Mayer, DE, 2007, 8 min

Zářivě bílá/ Pure White
Režie / Directed by Windszus Sven, DE, 2018, 3 min

Dokonalý host / Perfect Houseguest
Režie / Directed by Ru Kuwahata, Max Porter, FR, 2015, 2 min

Nic / None
Režie / Directed by Ash Thorp, USA, 2017, 3 min

Ropuší píseň / Song of a Toad
Režie / Directed by Kariem Saleh, DE, 2017, 7 min

Blik
Režie / Directed by Bastiaan Schravendeel, NDL, 2010, 8 min

Světelný motiv / Light Motif
Režie / Directed by Frédéric Bonpapa, UK/FR, 2014, 4 min

Hostina / Feast
Režie / Directed by Patrick Osborne, USA, 2014, 6 min

Dobré vibrace / Good Vibrations
Režie / Directed by Jérémy Clapin, FR, 2009, 4 min

Řekni něco, prosím / Please Say Something
Režie / Directed by David O‘Reilly, DE/IR, 2008, 10 min
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Job, Joris & Marieke is a Dutch animation studio was started in 
2007 by Job Roggeveen, Joris Oprins and Marieke blaauw, three 
former design students with a love for storytelling. They make 
short films, music videos and also commissioned work. Their 
films are distinguished by tragicomic absurd stories inhabited by 
inept characters in simple iconic designs always accompanied 
by a catchy melancholic tune. Altogether this creates the unique 
universe of Job, Joris & Marieke.

In 2013 their slasher film MUTE was released. Their second short  
A Single Life was nominated for an Academy Award in the cate-
gory best animated short in 2015. Since then the studio focused 
on making short films. (Otto) was released in 2015 and it had 
premiere at the TIFF festival in Canada and it was nominated for 
a Rocky Award.

In 2016 their 21 minute film Heads Together, made in co-produc-
tion with Viking Film and VPRO, was released and it has been 
nominated for the Prix De Jeunesse.

Altogether, their films and music videos won over 75 awards 
and were screened for audiences at more than 300 film festivals 
worldwide.

Holandské animační studio Job, Joris & Marieke založili v roce 2007 
tři bývalí studenti designu, Job Roggeveen, Joris Oprins a Marieke 
blaauw. Spojovala je společná záliba v příbězích a jejich vyprávění.

Vytvářejí krátké filmy, videoklipy i zakázkovou práci. Jejich filmy 
jsou charakteristické tragikomickými, až absurdními příběhy mírně 
nemotorných hrdinů, ztvárněnými jednoduchým ikonickým sty-
lem, které vždy doprovází chytlavá melancholická melodie. To vše 
tvoří jedinečný vesmír Job, Joris a Marieke.

V roce 2013 uvedli snímek s názvem NĚMí. Jejich druhý krátký film 
Nahrávka (A Single Life) byl nominován na Oscara 2015 v kategorii 
nejlepší animovaný krátký film. Od té doby se studio zaměřovalo 
na natáčení krátkých filmů. (Otto) přišel na svět v roce 2015 a pre-
miéru si odbyl na festivalu TIFF v Kanadě, kde získal nominaci na 
Rocky Award. V roce 2016 Job, Joris a Marieke natočili 21minutový 
film Dáme hlavy dohromady (Kop Op), který byl výsledkem kopro-
dukce se společnostmi Viking Film a VPRO. Vydobyl si nominaci na 
cenu Prix De Jeunesse.

Jejich filmy a videoklipy získaly dohromady přes 75 ocenění  
a viděli je diváci na více než třech stovkách filmových festivalů po 
celém světě.

Job, Joris & Marieke Studio

Jak to všechno začalo | Where It All began

Jak Snjezhi Tjelovek našel své předky | How Snjezhi Tjelovek found his ancestors

Happy Camper: born with a bothered Mind 

Happy?

Gers Pardoel: I’ll Take you Along

Fit: been Too Long

Němí | Mute

Jak se točil film Němí | This Is How Mute Was Made

Happy Camper: The Daily Drumbeat

Nahrávka | A Single Life

bon Voyage

Fedde Le Grand and Jewelz & Sparks: Robotic

(Otto)

Dáme hlavy dohromady | Heads Together

Za okny | Passing by
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Režie / Director Joris Oprins, Marieke Blaauw, Job Roggeveen Výtvarník / Designer 
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 2D počítačem, 
3D počítačem / 2D computer, 3D computer Hudba / Music Happy Camper Výroba / 
Produced by Job, Joris & Marieke

V tomto videoklipu se yeti Manfred vydává kempovat. Přestože se po-
kazí, co může, Manfred neztrácí náladu! Born with Bothered Mind je singl 
z první alba Jobova hudebního projektu Happy Camper. Animovaný 
Manfred se stal hlavní postavou reklamní kampaně k albu i celé tour.

In this music video Manfred the yeti goes on a camping trip. Although 
everything goes wrong Manfred stays a happy camper! Born with  
a Bothered Mind was the single on the first album of Happy Camper, Job’s 
music project. Animated Manfred became the main character in the 
campaign around the album and the tour.

Happy Camper: Born with a Bothered 
Mind
3 min 10 sec | Nizozemsko / Netherlands | 2011

Režie / Director Joris Oprins Výtvarník / Designer Joris Oprins Technika / 
Technique stop-motion, loutka / stop-motion, puppet Hudba / Music Job Roggeveen 
Výroba / Produced by Job, Joris & Marieke

Krátký snímek Jak Snjezhi Tjelovek našel své předky vznikl jako Jorisův 
absolventský počin na Design Academy Eindhoven. Vtipně a s ironickou 
nadsázkou zachycuje ruského úředníka, který se i v pozdějším věku špat-
ně vyrovnává s tím, že je sirotek. Najde nakonec svou rodinu?

How Snjezhi Tjelovek Found His Ancestors was made as Joris’s graduate 
film at the Design Academy Eindhoven. It humorously and ironically 
depicts a Russian clerk who has trouble dealing with the fact that he is an 
orphan even when he’s older. Will he eventually find his family?

Jak Snjezhi Tjelovek našel své předky
Hoe Snjezhi Tsjelovek zijn Voorouders verkreeg | How Snjezhi Tjelovek 
found his ancestors | 3 min | Nizozemsko / Netherlands | 2002

Spot, který animační studio Job, Joris & Marieke připravilo ke svému 
kulatému výročí, vás stručně, ale názorně a hravě provede desetiletou 
historií tvorby tohoto nizozemského tria. Uvidíte nejen ukázky z jejich 
známých i méně známých filmů, ale i to, jak se jejich styl a technologie 
vyvíjely v čase.

This spot, which animation studio Job, Joris & Marieke prepared for its 
anniversary, will briefly but illustratively and playfully guide you through 
the ten years of history this Dutch trio. you will see previews from their 
known and less-known films and also the development of their style and 
technology over time. 

Režie / Director Joris Oprins, Marieke Blaauw, Job Roggeveen Výtvarník / Designer 
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 3D počítačem, 
reálné záběry, mix technik / 3D computer, real shooting, mixed media Výroba / 
Produced by Job, Joris & Marieke

Jak to všechno začalo
Waar het begon | Where It All Began | 3 min | Nizozemsko /  
Netherlands | 2017
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Režie / Director Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Výtvarník / Designer 
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 3D počítačem / 
3D computer Hudba / Music Fit Výroba / Produced by Job, Joris & Marieke

Černobílý videoklip zachycuje vztah dvou divokých, antropomorfně po-
jatých stvoření. Uvězněny ve vztahu, jenž už trvá příliš dlouho, svádí tyto 
zubaté příšery ve své domácnosti i mimo ni jakýsi souboj. Tvůrci pojali 
klip poněkud netradičně a zpomalili veškerý pohyb v obraze.

This black-and-white music video depicts the relationship between two 
anthropomorphised creatures. Trapped in a relationship that‘s been 
going on far too long, these big-toothed wild creatures fight in their 
household and outside of it. The authors chose a non-traditional way of 
portraying the fight and made everything in slow motion.

Fit: Been Too Long
4 min | Nizozemsko / Netherlands | 2012

Videoklip, který na youtube posbíral přes 20 milionů zhlédnutí, je nato-
čen ve vizuálním stylu, jenž známe z pozdějších, rovněž velmi úspěšných 
filmů tria Job, Joris & Marieke. Chlapec bere svou dívku na cestu kolem 
světa, během které oba dospívají. Na originálně stylizované postavy čeká 
sled nečekaných zážitků.

This music video with more than 20 million views on youTube is made 
in the visual style known from later – and also very successful – films by 
Job, Joris & Marieke. A boy takes his girlfriend on a trip round the world 
during which both of them grow up. The originally stylized characters 
have to deal with a series of unexpected events.

Režie / Director Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Výtvarník / Designer 
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 3D počítačem / 
3D computer Hudba / Music Gers Pardoel Výroba / Produced by Job, Joris & Marieke

Gers Pardoel: I’ll Take You Along
Gers Pardoel: Ik Neem ye Mee | Gers Pardoel: I’ll Take You Along | 4 min | 
Nizozemsko / Netherlands | 2010

Režie / Director Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Výtvarník / Designer 
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 3D počítačem 
/ 3D computer Hudba / Music Happy Camper Výroba / Produced by Job, Joris & 
Marieke

Krátká a vtipná zpověď fiktivního – animovaného frontmana hudebního 
projektu Happy Camper je natočená v dokumentárním stylu. Na albu se 
podílelo 11 zpěváků, mezi nimi nebylo možné vybrat hlavního předsta-
vitele, tudíž album prezentuje právě tento sympatický chlupáč z dílny 
studia Job, Joris & Marieke.

This short and humorous interview with the fictitious animated frontman 
of Happy Camper is made in a documentary style. In total 11 singers con-
tributed to the album and as it was impossible to choose the frontman, 
the album is presented by this likeable fuzzball created by Job, Joris & 
Marieke.

Happy?
3 min | Nizozemsko / Netherlands | 2011
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Režie / Director Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Výtvarník / 
Designer Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 3D 
počítačem / 3D computer Hudba / Music Happy Camper Výroba / Produced by 
Job, Joris & Marieke

Videoklip k titulní písni druhého alba Happy Camper, Jobova hudebního 
projektu, soustředícího různé zpěváky s jejich vlastními písněmi. Klip 
zachycuje zvláštní situaci: podivní pruhovaní bubeníci se na střechách 
velkoměsta snaží dostihnout své nástroje. Zdá se však, že jim tato nevin-
ná stvoření poněkud nestačí.

This music video for the title song from the second album of Happy 
Camper – Job’s music project with different singers and their own songs 
– depicts a strange situation: odd-looking striped drummers try to catch 
their instruments on the rooftops of a big city. It seems, though, that 
these innocent creatures lag behind.

Happy Camper: The Daily Drumbeat
3 min | Nizozemsko / Netherlands | 2014

Jak se točil film Němí
This Is How Mute Was Made | 2 min | Nizozemsko / Netherlands | 2013

Krátké „making of“ zavádí diváky do zákulisí vzniku tohoto cenami ověn-
čeného snímku. Ve zkratce představuje jeho tvůrce, následně pak práci 
na filmu samotnou: od nákresů a skic přes reálné předobrazy jednotli-
vých postav, samotnou animaci, jež vznikala technologií CGI,  
až po zvučení.

This short making-of takes the viewers behind the scenes of this award-
-winning film. In a nutshell, it presents its makers and the work on the 
film itself: from drawings and sketches to real inspirations of individual 
characters through CGI animation to the soundtrack. Režie / Director Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Výtvarník / Designer 

Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 2D počítačem, 
3D počítačem, mix technik / 2D computer, 3D computer, mixed media Hudba / Music 
Happy Camper Výroba / Produced by Job, Joris & Marieke

Režie / Director Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Výtvarník / Designer 
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 3D počítačem 
/ 3D computer Hudba / Music Happy Camper Výroba / Produced by Job, Joris & 
Marieke

V zemi, kde žijí lidé bez úst, spustí jedna nehoda řetězec zajímavých situ-
ací. Když obyvatelé zjistí, o co všechno přicházejí, neváhají si ústa opatřit 
třeba i drastickým způsobem. Humorný snímek Němí je založen na sledu 
gagů a překvapivých situací.

In a land inhabited by mouth-less people, an accident leads to a series of 
interesting situations. When people realise how much they are missing 
they decide to get mouths by any means possible. The film Mute is a 
sequence of humorous gags and surprising events.

Němí
Mute | 4 min | Nizozemsko / Netherlands | 2013
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Režie / Director Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Výtvarník / Designer 
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 3D počítačem 
/ 3D computer Hudba / Music Fedde le Grand Výroba / Produced by Job, Joris & 
Marieke

Rytmický videoklip, v němž sledujeme, jak se z malých součástek po-
stupně skládá cosi většího. Zatímco se součástky různě řetězí a propojují, 
předvádějí dynamický tanec. A co když to, co nakonec vznikne, opustí 
uzavřený prostor a vydá se do ulic města?

In this rhythmical music video, we see small parts gradually forming 
something bigger. While the parts align and connect, they are dancing 
rhythmically. And what if what is eventually created leaves the confined 
space and wanders through city streets?

Fedde Le Grand and Jewelz & Sparks: 
Robotic
Passing By | 4 min | Nizozemsko / Netherlands | 2018

Režie / Director Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Výtvarník / Designer 
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 3D počítačem / 
3D computer Hudba / Music Blaudzun Výroba / Produced by Job, Joris & Marieke

Bon Voyage
3 min | Nizozemsko / Netherlands | 2014

Na startu Tour de France v Utrechtu se chlapec snaží zastihnout svou 
přítelkyni. Tento film si objednalo město Utrecht k příležitosti zahájení 
závodu Tour de France v roce 2015 právě v Utrechtu. Film doprovází titul-
ní píseň bon Voyage od zpěváka a skladatele blaudzuna. Autoři si práci 
na tomto filmu velmi užili, Utrecht je totiž jejich domovské město.

At the start of the Tour the France in Utrecht a boy tries to reach 
his girlfriend. This film was made for the City of Utrecht to promote 
the Grand Depart of the Tour de France in Utrecht in 2015. The film 
is accompanied by the title song bon Voyage by singer-songwriter 
blaudzun. Filmmakers had a great time working on this short because 
Utrecht is their hometown.

Režie / Director Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Výtvarník / 
Designer Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 3D 
počítačem / 3D computer Hudba / Music Happy Camper Výroba / Produced by 
Job, Joris & Marieke

Potom, co mladá žena obdrží tajemnou zásilku, se jí její bezstarostný 
život vymkne z rukou. V balíčku je totiž vinylová deska s jednou, zato 
zcela zásadní nahrávkou. Každá z drážek singlu představuje určité časové 
období jejího života a ona mezi nimi může svobodně přeskakovat.  
Ovšem s určitým rizikem...

A young woman receives a mysterious package and her life gets out of 
hand. The package contains a vinyl record with one absolutely essential 
single. Each of the grooves represents a certain period of her life and she 
can freely travel through them. but it comes with a risk…

Nahrávka
A Single Life | 2 min 15 sec | Nizozemsko / Netherlands | 2014
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Režie / Director Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Výtvarník / 
Designer Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 3D 
počítačem / 3D computer Hudba / Music Happy Camper Výroba / Produced by 
Job, Joris & Marieke

Režie / Director Joris Oprins, Marieke Blaauw, Job Roggeveen Výtvarník / 
Designer Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique  
3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Happy Camper Výroba / Produced by 
Job, Joris & Marieke

Režie / Director Marieke Blaauw, Joris Oprins, Job Roggeveen Výtvarník / 
Designer Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Technika / Technique 3D 
počítačem / 3D computer Hudba / Music Job Roggeveen Výroba / Produced by 
Job, Joris & Marieke

Dojemný, lehce smutný film vypráví příběh manželského páru. Žena tou-
ží po dítěti, které nemůže mít, a síla její fantazie ji přiměje, že se „ujme“ 
imaginárního kamaráda neznámé holčičky z kavárny. Zatímco se zaměst-
nává imaginárním mateřstvím, propast mezi ní a manželem se prohlubu-
je. Obrat ale nastane, když se holčička pro imaginárního kamaráda vrátí.

This moving and slightly sad film tells the story of a married couple. The 
woman longs for a baby she cannot have and her fantasy forces her 
to “adopt” an imaginary friend of an unknown girl from a café. While 
she’s busy with imaginary motherhood, the gap between her and her 
husband widens. but everything changes when the girl comes looking 
for her imaginary friend.

Doposud nejdelší snímek z dílny Job, Joris & Marieke a také jediný určený 
primárně dětem. Surreální příběh o třech přátelích, kteří si náhodou 
vymění hlavy a jsou nuceni se přizpůsobit novému životu. To má sa-
mozřejmě za následek humorné, ale i poučné situace. Dokážou udržet 
tajemství? A vrátí se jim někdy jejich vlastní hlavy?

This, the longest film to date from Job, Joris & Marieke, is also their 
only one primarily for children. A surreal story about three friends who 
exchange heads by accident and are forced to adapt to each other’s life. 
This leads to funny but also enriching situations. Will they be able to 
keep it secret? And will they ever get their own heads back?

Za okny ukazuje historii amsterdamské ulice Damrak z výlohy obchodní-
ho domu De bijenkorf. Film byl natočen v rámci umělecké stáže „Room 
on the Roof“ obchodního domu De bijenkorf. Od 22. ledna 2018 ho 
můžete spatřit ve výloze tohoto obchodního domu.

Passing By shows the history of the Damrak Amsterdam as seen from the 
shop window of department store De bijenkorf. This film has been made 
as part of the artist in residency ‘Room on the Roof’ by De bijenkorf. The 
film can been seen in the shop window of De bijenkorf in Amsterdam 
from22 January 2018.

(Otto)
9 min | Nizozemsko / Netherlands | 2015

Dáme hlavy dohromady
Kop Op | Heads Together | 21 min | Nizozemsko / Netherlands | 2016

Za okny
Passing By | 4 min | Nizozemsko / Netherlands | 2018
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Režie / Director Gore Verbinski Výtvarník / Designer John Bell, Aaron McBride Technika / Technique 3D 
počítačem / 3D computer Hudba / Music Hans Zimmer Výroba / Production Paramount Pictures

Než si začal říkat Rango a navykládal o sobě spoustu hrdinských historek, 
obýval užvaněný chameleon v havajské košili prostorné terárium. Tam mu 
nic nechybělo, snad kromě pořádné akce, a té si začne naplno užívat, když se 
nešťastnou náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště a jeho další kroky ve-
dou do města jménem Prach, v němž visí obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve 
zdejší nálevně si chameleon vymyslí jméno Rango a pár hrdinských historek, 
čehož vzápětí lituje. Od zoufalých usedlíků totiž obratem dostane šerifskou 
hvězdu a hromadu úkolů. Na Rangovi teď bude, zda neuvážené vytahování 
přetaví v činy, nebo jestli zahodí hvězdu, kolty a stetsona, navlékne si zase 
havajskou košili a uteče zpátky do civilizace.

Rango zabodoval u kritiky i u diváků a získal Oscara 2012 v kategorii Nejlepší 
animovaný celovečerní film. Není divu, tak přesvědčivé výrazy tváří, pohyby, 
plastické šupiny a srst jako pravá byly do té doby nevídané. Díky realistické 
grafice, dokonalé kompozici obrazu a skvělé práci s barvami a stíny má divák 
pocit, že se dívá na reálně natočený film.

before he started to call himself Rango and made up a lot of myths about 
his heroic deeds, this blabbing chameleon wearing a Hawaiian shirt lived in 
a spacious terrarium. He had everything he needed except for a little bit of 
action. That changes dramatically when he accidentally finds himself in the 
arid desert and his next steps take him to the town called Dirt full of tough 
guys. In the local taproom he makes up his name – Rango – and a few heroic 
stories which he soon regrets. The desperate locals give him a sheriff‘s badge 
and plenty of tasks to accomplish. Now it’s up to Rango to either transform 
his ill-considered heroic nonsense into real deeds, or throw away his sheriff 
star, colt and Stetson hat, put on his Hawaiian shirt and run away, back to 
civilisation. ky realistické grafice, dokonalé kompozici obrazu a skvělé práci s 
barvami a stíny má divák pocit, že se dívá na reálně natočený film.

Rango was a critical and commercial success, and won the Academy 
Awardfor best Animated Feature. Není divu, tak přesvědčivé výrazy tváří, 
pohyby,plastické šupiny a srst jako pravá byly do té doby nevídané. Díky 
realistickégrafice, dokonalé kompozici obrazu a skvělé práci s barvami a stíny 
má divákpocit, že se dívá na reálně natočený film.

Rango
2011 | USA | 107 min
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Období dospívání může být velice komplikované. A pro jedenáctiletou Riley, 
která se musí s rodiči přestěhovat z amerického Středozápadu do San Fran-
cisca, kde její tatínek dostal novou práci, to platí dvojnásob. Stejně jako nás 
všechny, i Riley ovlivňují její emoce – Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. 
Emoce žijí na Hlavním velitelství, což je řídicí centrum uvnitř Rileyiny mysli, 
odkud jí pomáhají zvládat nástrahy všedních dní. Jak se společně pokoušejí 
vypořádat s problémy nových začátků v San Franciscu, propuká na Hlavním 
velitelství zmatek. Ačkoliv se Radost, hlavní a nejdůležitější emoce, pokouší 
brát všechno z té nejlepší možné stránky, objevují se mezi emocemi neshody 
v tom, jak se co nejlépe sžít s novým městem, domovem a školou. 
Ať už se jednalo o dobrodružný balónový let vysoko v oblacích či velko-
město plné příšerek, zavedl oscarový režisér Pete Docter (Vzhůru do oblak, 
Příšerky s.r.o.) diváky vždy na ojedinělá a nápaditá místa. Tentokrát se dosta-
neme do těch nejpozoruhodnějších míst, jaká vůbec mohou existovat – do 
lidské mysli.

 Puberty can be very complicated. And for eleven-year-old Riley, who has to 
move from the American mid-west to San Francisco where her father got a 
job, even more so. Just like all of us, Riley is influenced by her emotions – Joy, 
Fear, Anger, Disgust and Sadness. The emotions live in the Headquarters, 
a command centre inside Riley’s mind, from where they help her to deal with 
everyday problems. As they are trying to cope with the new beginning in San 
Francisco, panic breaks out at Headquarters. Although Joy, Riley’s main and 
most important emotion, tries to see the bright side of things, the emotions 
start to disagree on how to best handle a new city, home and school. 
Whether it is an adventurous balloon flight high in the sky or a city full of 
monsters, Academy award-winning director Pete Docter (Up and Monsters, 
Inc.) always takes viewers to unique and imaginative places. This time he will 
take us to the most remarkable place of all – the human mind.

V hlavě
Inside Out | 102 min | Spojené státy / United States | 2015

Režie / Director Ronnie Del Carmen, Pete Docter Scénář / Screenplay Meg Lefauve, Josh Cooley, Pete Docter 
Výtvarník / Designer Ralph Eggleston Technika / Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music 
Michael Giacchino Výroba / Produced by Disney-Pixar
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Režie / Director Byron Howard, Rich Moore Scénář / Screenplay Jared Bush, Phil Johnston Výtvarník / 
Designer David Goetz Technika / Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Michael Giacchino 
Výroba / Produced by WD Animation Studios

Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen tady najdete luxusní čtvrti, jako  
jsou čtvrť Sahara nebo chladný Tundrov. Žijí zde vedle sebe zvířata všech 
druhů, ze všech koutů světa. Zde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, 
zda jste obrovský slon nebo myška. Když však do města dorazí optimistická 
strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru 
velkých a drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že 
na to má, skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ. Vydařená 
policejní komedie se zdánlivě jednoduchou dějovou linkou a komickými 
gagy zároveň jako správná bajka nese ponaučení, jak předsudky a stereotypy 
v myšlení mohou zraňovat, ale také, jak se s nimi vyrovnat. 
Za zmínku stojí jedinečná grafika a detailní zpracování jak prostředí, tak 
textur, obzvlášť srst různých druhů zvířat vypadá skvěle a přirozeně. A díky 
modernímu pojetí kamery, která využívá výrazové prostředky z hraných fil-
mů, se tvůrcům podařilo vytvořit dojem, že sledujeme skutečnost, nikoli fikci.

Zootopia is a city unlike any other. Only Zootopia has luxurious quarters such 
as Sahara and cold Tundratown. The city is home to animals of all kinds from 
all over the world. In this city, whether you’re a giant elephant or a tiny mou-
se, you can be anyone you want to be. but when the optimistic police officer 
Judy Hopps arrives in the city, she finds out that becoming the first rabbit 
in its police squad full of big and strong animals will be a hard nut to crack. 
Judy, desperately trying to prove that she’s got what it takes, seizes the first 
opportunity to solve a serious and mysterious crime. This seemingly simple 
plot – a humorous police comedy with jokes and gags – has, as all proper 
fables do, a moral about how hurtful prejudice and stereotypes can be and 
how to cope with them. 
The film boasts remarkable graphics with detailed backgrounds and textu-
res, in particular the fur of various animals looks amazing and natural. And 
thanks to modern cinematography, which uses expression methods from live 
action films, the authors manage to make us feel like we’re watching reality 
and not fiction.

Zootropolis: Město zvířat
Zootopia | 109 min | Spojené státy / United States | 2016
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Režie / Director Phil Lord, Christopher Miller Scénář / Screenplay Phil Lord, Christopher Miller Výtvarník / 
Designer Technika / Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Mark Mothersbaugh Výroba / 
Produced by Lego System A/S, RatPac-Dune Entertainment, Vertigo Entertainment, Village Roadshow Pictures

Kdo z nás si nehrál s legem, ať zvedne ruku. Nenechte se mýlit, tento film 
není reklama, je to velice zábavná, dynamická a dobrodružná 3D komedie  
v hlavní roli s Lego panáčkem a kultovní stavebnicí. Režisérské duo Phil Lord 
a Christopher Miller se po úspěšném a dlužno říci originálním rodinném filmu 
Zataženo, občas trakaře (2009) znovu sešlo a vznikl kasovní trhák. Napsali pů-
vodní scénář, který sleduje osudy stavebního dělníka Emmeta. Je to naprosto 
obyčejný, pravidel dbalý LEGO figuráček, který se čirou náhodou dostane do 
společenství rebelů, usilujících o odstranění zlého tyrana, lorda byznyse,  
a omylem ho považují za výjimečného. Nesmělý a nešikovný Emmet, zoufale 
nepřipravený na životní pouť „vyvoleného“, se nakonec přestane vzpírat  
a vydá se zachraňovat svět. 
Přímočarý příběh o přátelství, soudržnosti a hlavně o svobodné vůli má ale 
daleko hlubší rozměr. Možná vám malinko zatrne při odkazech na nesvobo-
du, orwellovský i náš skutečný svět. A když se Emmet ocitne ve světě lidí, film 
kombinuje animované a hrané pasáže.

Who hasn’t played with Lego, raise your hand. Do not get fooled, though, 
this film isn’t a commercial, it is a very entertaining, dynamic and adven-
turous 3D comedy starring a Lego minifigure and the iconic construction 
toy itself. After their successful and admittedly original family film Cloudy 
with a Chance of Meatballs (2009), directors Phil Lord and Christopher Miller 
reconvened to create a box-office hit. Their original script follows a construc-
tion worker named Emmet. He is a perfectly ordinary LEGO man obeying the 
rules and instructions who happens to find himself among rebels striving to 
overthrow the evil Lord business and who accidentally think Emmet is the 
prophesised Special. Shy and clumsy Emmet, desperately unprepared for 
taking on the role of the Special, eventually stops resisting it and sets out to 
save the world. 
This straightforward story about friendship, unity and in particular free will 
has a deeper meaning. you may shiver a bit spotting references to oppre-
ssion and Orwellian and our real world. And when Emmet finds himself in the 
human world, the film combines live-action and animated scenes.

Lego příběh
The Lego Movie | 100 min | Spojené státy, Dánsko, Austrálie / United States, 
Denmark, Australia | 2014

Dimensions of 3D Animation
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Anifilm has always reflected the phenomenon of television ani-
mation. Whether it was in the festival’s international competition 
or accompanying programme. but we are witnessing some chan-
ges and much like live-action series are slowly overshadowing 
films, television animation is becoming more progressive. Anifilm 
has therefore decided to give it appropriate space and map 
the series we find most interesting. Some of them are known 
to Czech audiences from Czech television, but a majority of the 
shows will be screened for the first time. Dramaturge Jiří Flígl 
helped Anifilm to select 35 series and films altogether. We can 
observe two fundamental tendencies in television animation. 
The first one is the focus of European television stations on chil-
dren and young adults as evidenced by various original series.  
A strong role is played by the production of Magic Light Pictures 
that is characterized by very elaborate 3D animation recogniza-
ble at first glance. Emphasis is put on the spoken word and that 
means that popular books often serve as inspirations. but there 
are also other European series such as Wakfu, Michel, Molly Mon-
ster and the latest Slovakian contribution The Websters. All these 
series have the courage to experiment with unusual narration 
and artistic style. And with regards to the fact that these produc-
tions are seen by very young children, we realize their importan-
ce and support them. 

While European production is characterized by emancipated and 
technically diverse productions for children, there are virtually 
no series for grown-ups. Such series are produced mainly in the 
US. We already focused on American production in previous 
years (Adventure Time, Regular Show, and The Amazing World of 
Gumball), but this time, we focus on series for grown-ups pro-
duced mainly by Adult Swim, which represent the most daring, 
almost controversial, production beating a path for others. The 
most extreme examples include series such as  
Mr. Pickles and King Star King and on the other side of the 
spectrum are slightly more conservative productions such as 
BoJack Horseman, Rick and Morty and Ugly Americans, which 
regularly collect television awards. 

The most widespread genre is sitcom, but unlike the time when 
South Park took the world by storm, contemporary American 
production is more elaborate in all respects. Emphasis is put 
not only on the content, but also on the visual style. Animation 
shows great quality and is often connected to an atypical unpo-
lished artistic style. The diversity of the shows is also guaranteed 
by the fact that their authors more and more often collaborate 
with independent artists. but what is most appealing to the pu-

Třeboňský festival animovaného filmu vždy určitým způsobem 
reflektoval televizní animaci. Ať už to v dřívějších dobách bylo  
v rámci mezinárodní soutěže či doprovodných programů.  
V současnosti se ovšem cosi mění a podobně jako hraná seri-
álová tvorba pomalu zastiňuje tu filmovou, televizní animace 
je čím dál progresivnější. Rozhodli jsme se jí proto věnovat 
patřičné místo a zmapovat seriály, které nám v současné době 
připadají nejzajímavější. Část z nich čeští diváci znají z vysílání 
tuzemských kanálů, většina pořadů bude u nás ale oficiálně 
uvedena poprvé. S výběrem celkem 35 seriálů a filmů Anifilmu 
pomáhal dramaturg Jiří Flígl.

Vysledovat můžeme dvě základní tendence. První je orientace 
evropských televizí na dětského nebo dospívajícího diváka. 
Věnují mu různorodé, originální seriály. Silnou skupinou je 
produkce Magic Light Pictures, která se vyznačuje velmi kulti-
vovanou 3D animací, kterou poznáte na první pohled. Důraz je 
kladen na mluvené slovo a s tím souvisí i čerpání z osvědčených 
knižních předloh. Ale jsou tu i další evropské seriály jako Wakfu, 
Michel, Příšerka Molly či nejnovější slovenský seriál Websterovci. 
Těm všem nechybí odvaha experimentovat s netradičním vyprá-
věním i výtvarnem. A vzhledem k tomu, že je to tvorba, se kterou 
se děti setkávají od raného věku a ve velké míře, uvědomujeme si 
jejich důležitost a fandíme jim.

Zatímco evropskou tvorbu charakterizuje emancipovaná, tech-
nicky různorodá tvorba pro děti, prakticky zde neexistují seriály 
pro dospělé. Těmi naopak „disponují“ v USA. Americké produkci 
pro děti jsme se věnovali už v minulých letech (Čas na dobro-
družství, Normálka, Gumballův úžasný svět a další.) Tentokrát 
se zaměříme právě na seriály pro dospělé. Je to zejména kanál 
Adult Swim, který představuje nejodvážnější až kontroverzní 
postupy a prošlapává cestu ostatním sériím. Mezi nejextrém-
nějšími příklady zaznamenáte seriály jako Mr. Pickles či King Star 
King, na druhé straně spektra jsou již o něco usedlejší počiny 
jako BoJack Horseman, Rick and Morty nebo Oškliví Američané, 
kterým se nevyhýbají prestižní televizní ocenění. Nejrozšířeněj-
ším žánrem je sitcom, ale na rozdíl od doby nástupu Městečka 
South Park jsou dnešní americké animované seriály po všech 
stránkách propracovanější. Již není důležitý pouze obsah, ale 
také forma. Animace je provedena na vysoké úrovni, navíc 
často ve spojení se skutečně netypickým, neuhlazeným výtvar-
ným rukopisem. Pestrost je dána i tím, že tvůrci seriálů čím dál 
častěji zvou ke spolupráci nezávislé umělce. Čím ale tyto seriály 
oslovují širší veřejnost, která animovaným seriálem z principu 
opovrhuje, jsou scénáře. Témata seriálů jsou leckdy opravdu 
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silná, vycházející ze skutečného života, zároveň ale podaná 
atraktivní a humornou cestou. Médium animace navíc dovolu-
je řešit například existenciální otázky či abstraktní filosofické 
problémy velice konkrétně. A nejen této vlastnosti animace 
využívají současní tvůrci velmi dobře.

blic that on principle despises animated series, are their scripts. 
Their themes are usually very strong and based on real life, but 
portrayed in an attractive and humorous way. Animation also 
enables us to give very concrete answers to existential questions. 
And the authors are very well aware of this and use it in their work.

TV Panorama

TV Panorama pro dospělé / for Adults

Adult Swim uvádí I | Adult Swim Presents I

Adult Swim uvádí II | Adult Swim Presents II

Seriály X-rated | Series X-rated

R jako rodina | F Is for Family

Padouši a superhrdinové | Villains and Superheroes

Ti oškliví Američané | The Ugly Americans

TV Panorama pro děti / for Children

Gruffalo

Pohádky naruby | Revolting Rhymes

Pokoj na koštěti a Pan Větvík | Room on the broom and Stick Man

břinčíci | Clangers

Michel 

Wakfu 

Tom a chleba s jahodovou marmeládou a medem |  
Tom and the Slice of bread with Strawberry Jam and Honey

Příšerka Molly | Molly Monster

Websterovci | The Websters
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The evening programme block Adult Swim was born in 2001 
and since then has become a leading overseas producer of top 
original animated series. As the name suggests, its production 
officially targets adult audiences and unofficially party ani-
mals and stoners who turn the programme on when they get 
home late at night. Despite the over-abundance of hard-boiled 
humour, formal eccentricity and surreal style, Adult Swim to 
certain extent stays true to its roots on the children’s channel 
Cartoon Network. In the midst of a number of its titles, we 
can see a reflection of absurd schemes and phantasmagorical 
premises of production for children – predominantly shows from 
the 80s which today’s Adult Swim authors grew up watching. 
Their currently most popular hit series Rick and Morty presents 
a cynical take on Back to the Future. The Claymation series Moral 
Orel takes naïve exemplary good guy live-action series and turns 
them into a self-indulgent extreme. Mike Tyson Mysteries and 
Black Dynamite – The Animated Series use a curved mirror to mix 
the psychedelic heritage of the mystery team series Scooby-Doo 
with the phenomenon of animated series where real celebrities 
and fictitious icons of adult pop-culture tried to morally lecture 
children such as Chuck Norris: Karate Kommandos and Rambo: The 
Force of Freedom. 

Večerní programový blok Adult Swim se zrodil v září 2001  
a od té doby se stal předním zámořským výrobcem původních 
animovaných seriálů. Jak naznačuje název vysílatele, cílí jeho 
produkce oficiálně na dospělé publikum, neoficiálně pak na kali-
če a huliče, kteří si program zapnou na dojezd, když dorazí pozdě 
v noci domů. Navzdory přemíře hrubozrnného humoru, formální 
extravagantnosti i surreálnému stylu zůstává Adult Swim do jisté 
míry věrný svým kořenům na dětském kanálu Cartoon Network. 
V jádru nemalé části titulů můžeme spatřovat reflexi absurd-
ních schémat či fantasmagorických premis dětské produkce, 
především pak té, která v 80. letech odkojila právě dnešní autory 
Adult Swimu. Aktuálně nejpopulárnější hit stanice Rick a Morty 
představuje zavile cynickou parafrázi na Návrat do budoucnosti. 
Claymation seriál Mravný Orel dovádí do požitkářsky zvráceného 
extrému naivně vzorňácké hrané seriály. Mystéria Mika Tysona  
i Animovanej Černej Dynamit zase v campově pokřiveném zrcadle 
mísí dědictví psychedelické mystery týmovky Scooby-Doo  
s fenoménem animovaných seriálů, kde reálné celebrity či fiktivní 
ikony dospělácké popkultury zkoušely morálně masírovat mlá-
dež v sériích jako Chuck Norris: Karate Kommandos či Rambo: The 
Force of Freedom.

Adult Swim uvádí I.
Adult Swim Presents I

TV panorama pro dospělé
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Animovanej Černej Dynamit / Black Dynamite 
Připravili / Created by Michael Jai White, Byron Minns, Scott Sanders, USA, 
2012–15, 20 x 22 min

Mravný Orel / Moral Orel 
Připravil / Created by Dino Stamatopoulos, USA, 2005–08, 43 x 11–12 min

Mystéria Mika Tysona / Mike Tyson Mysteries 
Připravil / Created by Hugh Davidson, USA, 2014–18, 44 x 11 min

Rick a Morty / Rick and Morty
Připravil / Created by Justin Roiland, Dan Harmon, USA, 2013–18, 31 x 22 min 

TV Panorama for Adults
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The original production made for Cartoon Network’s night-time 
identity Adult Swim is appealing mainly thanks to its vulgar 
humour and crazy hyperbola of various schemes and tropes of 
modern audio-visual pop-culture, in particular its marginalized 
parts. but there is unjustly little attention paid to how its authors 
work with various animation techniques and to what artistic  
means and expressions they use them. One of Adult Swim’s ce-
lebrities, illustrator, humorist and composer brad Neely acquired 
cult following with his wet delirium of a university professor 
called China, IL. He used the newly found popularity to create  
a purely nonsensical and Dadaistic sketch comedy show Brad Ne-
ely’s Harg Nallin’ Sclopio Peepio. Apart from unbound 2D animati-
on and drawing bringing the most bizarre scenes and characters 
to life as in the absurd American pseudo-reality recycling The 
Jellies!, Adult Swim also gives space to other techniques. beside 
the isolated take on 3D models in Luci, the Daughter of the Devil, 
huge popularity was won by stop-motion series Frankenhole and 
the parody sketch show Robot Chicken.

Na původních produkcích, které vznikají pro americký večerní 
vysílací blok Adult Swim, primárně upoutá pozornost jejich vul-
gární humor a bláznivá hyperbola všemožných schémat  
a tropů moderní audiovizuální popkultury, obzvláště pak jejích 
okrajových zákoutí. Při tom se ale neprávem opomíjí, jak pracují 
s různými animačními technikami, potažmo k jakým tvůrčím 
cílům a vyjádřením animaci uplatňují. Jedna z autorských 
celebrit Adult Swimu, kreslíř, humorista a skladatel brad Neely, 
si získal kultistické publikum svým vlhkým deliriem vysokoškol-
ského profesora nazvaným China v Illinois. Získanou popularitu 
následně využil k realizování ryze nonsensového a dadaistického 
skečového pořadu Brad Neely’s Harg Nallin’ Sclopio Peepio. Vedle 
nespoutané 2D animace a kresby, která nechává ožít nejroz-
todivnější scénky i postavy, jako v absurdní recyklaci americké 
televizní pseudo-reality Medúzáci, dává Adult Swim prostor také 
dalším technikám. Vedle ojedinělého pokusu s počítačovými 3D 
modely v Lucy, Ďáblova dcera si naopak velkou popularitu získaly 
stopmotion seriály Frankendíra, a především pak parodická 
skečová show Robokuře.

Adult Swim uvádí II.
Adult Swim Presents II

TV panorama pro dospělé
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China v Illinois / China, IL 
Připravil / Created by Brad Neely, USA, 2011–15, 30 x 11, 22 a 44 min

Medúzáci / The Jellies! 
Připravili / Created by Tyler, the Creator, Lionel Boyce, USA, 2017, 9 x 11 min

Frankendíra Mary Shelleyové /  
Mary Shelley‘s Frankenhole 
Připravil / Created by Dino Stamatopoulos, USA, 2012, 20 x 11 min

Brad Neely’s Harg Nallin’ Sclopio Peepio 
Připravil / Created by Brad Neely, USA, 2016, 10 x 11 min

Lucy, Ďáblova dcera / Lucy, the Daughter of the Devil 
Připravil / Created by Loren Bouchard, USA, 2007, 11 x 11 min

Robokuře / Robot Chicken 
Připravili / Created by Seth Green, Matthew Senreich, USA, 2005–18,  
165 x 11–12 min

TV Panorama for Adults
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Anifilm visitors don’t need to be lectured on the fallaciousness 
of the conviction that animation means production for chil-
dren, but we need to emphasise that this block presenting top 
American night-time animated shows produced mainly by Adult 
Swim, should not be seen by children. It could easily happen 
that the children would be charmed into improper adoration of 
the godless ideals of the lives of metalheads, that they would 
like the improprieties that washed-up stars of animated series 
for children indulge in, or, worst of all, that they would beg their 
parents to get them a loyal Satan-worshipping dog. Shock-proof 
grown-up audiences able to deal with some obscene allusions, 
emptied guts and moronic phantasmagoria can appreciate the 
variety of used animation techniques. Drawn Together is built 
around combining characters created using different styles and 
methods. Superjail! and King Star King will leave you breathless 
with their fanatically fluid animation bringing to life chaotic 
drawing reminiscent of doodles from the edges of your notepads 
made during lectures or meetings. 

Návštěvníky Anifilmu sice není potřeba poučovat o zcestnosti 
přesvědčení, že animace předjímá dílo určené dětským divákům, 
ale přesto u tohoto bloku, prezentujícího výkvět z americké 
produkce směřující do nočních vysílacích časů, primárně pod 
hlavičkou Adult Swim, je na místě zdůraznit, že děti by jej neměly 
vidět. Mohlo by se jim totiž přihodit, že budou okouzleny zhůvě-
řilou adorací bezbožných ideálů metaláckého životního stylu, že 
se jim zalíbí, jakým nepřístojnostem se oddávají vyhořelé hvězdy 
dětských animáků, nebo úplně nejhůře, že budou pak 
u rodičů žadonit, aby jim pořídili věrného psíka uctívajícího  
Satana. Dospělí návštěvníci, které už jen tak nějaká ta oplzlá 
narážka, vyhřezlá vnitřnost či zhovadilá fantasmagoričnost nedo-
jme, naopak mohou docenit různorodé animační techniky. Seriál 
Vykreslení přímo staví na kombinování postav, z nichž každá 
vznikla odlišným kresebným stylem, ale i animačními prostředky. 
Superbasa! a King Star King zase vyrazí dech a bulvy z hlavy fana-
ticky fluidní animací, která nechává ožívat chaotické kresby, jež 
připomínají čmaryky vzniklé na okrajích poznámkových bloků 
během školních přednášek či pravidelných porad v zaměstnání.

Seriály X-rated 
Series X-rated

TV panorama pro dospělé
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Metalocalypse 
Připravil / Created by Brendon Small, Tommy Blacha, USA, 
2006–13, 61 x 11–12 min

King Star King 
Připravil / Created by JJ Villard, Eric Kaplan, USA, 2014, 6 x 15 min

Pan Okurek / Mr. Pickles 
Připravil / Created by Will Carsola, Dave Stewart, USA, 2014–18, 31 x 11 min

Superbasa! / Superjail! 
Připravil / Created by Christy Karacas, Stephen Warbrick, Ben Gruber, USA, 
2008–14, 36 x 11 min

Vykreslení / Drawn Together 
Připravil / Created by Dave Jeser, Matt Silverstein, USA, 2004–08, v: MTV /  
Comedy Central, 36 x 22–23 min

TV Panorama for Adults
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Bob‘s Burgers is an American sitcom in which Fox Television 
returns to the observation of an ordinary American family like 
in King of the Hill. but this family is ordinary only at first glance… 
The sitcom’s main protagonist bob runs a restaurant with his wife 
and three kids. The family has ambitious plans, but their inability 
to serve the guests and run their business properly often turns 
their efforts into a mini apocalypse…

The Cartoon Network‘s series Secret Mountain Fort Awesome 
stars a deranged family of five disgustoids. These five strange 
creatures live in an underground mountain, and each episode is 
filled with their whacky adventures. The expressive visual style 
of the series was created by Peter browngard who worked on 
series such as Futurama and Adventure Time. The characters were 
designed by Robert R. Cory. 

Along with Michael Price, popular American stand-up comedian 
bill burr created the Netflix series F Is for Family, which is another 
variation on a typical American family. This series takes place in 
the 70s and even though it uses vulgar humour, it is not deta-
ched from reality and deals with real-life problems. Follow the 
Murphy family back to the 1970s, when kids roamed wild, beer 
flowed freely and nothing came between a man and his TV set.

Bobovy Burgery je americký sitcom, kterým stanice Fox po ně-
kdejším Tatíkovi Hillovi (King of the Hill v orig.) tematicky pokraču-
je v observaci obyčejné americké rodinky. Obyčejné samozřejmě 
jen zdánlivě... Hlavní hrdina bob s manželkou a třemi dětmi vede 
restauraci. Mají smělé plány, selhávají však v oblasti obsluhy  
i provozu, a jejich snaha být skvělými hostiteli se často zvrtne  
v malou apokalypsu.

Vyšinutou rodinku tvoří kolektiv disgustoidů v seriálu Cartoon 
Network Secret Mountain Fort Awesome. Pět zvláštních stvoření 
žije v podzemní hoře a v každém díle předvádějí opravdu šílené 
kousky. Seriál mimo jiné vyniká výrazným výtvarným zpraco-
váním, za nímž stojí Peter browngardta, jenž má zkušenosti se 
seriály Futurama nebo Čas na dobrodružství. O design postav se 
postaral Robert R. Cory.

Uznávaný stand-up komik bill burr společně s Michaelem Pricem 
připravili pro Netflix seriál F Is for Family, který je další variací na 
typické americké rodinky. Ovšem tato se odehrává v 70. letech,  
a i když sází na vulgární humor, není odstřižen od reality a řeší 
problémy skutečného života. Vraťte se společně s rodinou Mur-
phyových zpět do sedmdesátých let, kdy se děti volně potulovaly, 
pivo teklo proudem a nic nemohlo stát mezi mužem a jeho televizí.

R jako rodina
F Is for Family

TV panorama pro dospělé
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Bobovy Burgery: Bed & Breakfast /  
Bob‘s Burgers: Bed & Breakfast
Připravil / Created by Loren Bouchard, USA, 2011, 21 min

Boží pevnost v tajné hoře: Omáčka na noční můry / 
Secret Mountain Fort Awesome: Nightmare Sauce
Připravil / Created by Pete Browngardt, USA, 2011, 11 min 

R jako rodina: R jako Halloween / 
F Is for Family: F Is for Halloween
Připravil / Created by Bill Burr, Michael Price, FR, USA, 2015, 27 min

TV Panorama for Adults
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Instead of saving the world from destruction, he rather spends all 
the allocated mission funds on alcohol, stylish clothes and high-
-class prostitutes. Meet Archer, the James bond of FX Television’s 
immensely popular series with 9 seasons made so far.

In the eyes of many people, an astronaut can be a superhero, too. 
Especially if he has to fight a treacherous melon. The pilot episode 
of the prepared series Black Holes is certainly promising – and not 
only because of its excellent 3D animation and stylization.

The Axe Cop series brilliantly reflects its origins. It was a hit web-
comic series created by brothers Malachai (age 5 when the series 
began) and Ethan Nicolle (age 29 when the series began). The 
animated adaptation of the webcomic about a gruff and tough 
policeman-superhero recreates the style of the original. It is set in a 
relatively ordinary world and deals with nonsensical plots and bad 
guys only a child’s imagination can come up with.

The Man-Woman Case series retraces the true story of Eugene 
Falleni, the first transgender murderer in recent history. Married as 
a man, he will be incarcerated as a woman. Apart from its unusual 
story, the series is characteristic for its elaborate fluid animation. 

If you ever called a film or a series “stoner,” you should definitely 
compare it with Major Lazer. The green-leaf superhero will take you 
for a ride you will never forget! 

Místo toho, aby zachraňoval svět před zničením, raději utrácí  
většinu peněz určených k čerpání při plnění misí za alkohol,  
stylové oblečení a luxusní lehké děvy. To je Archer, James bond  
v podání nesmírně populárního seriálu televize FX, který se 
dočkal už devíti sérií.

V očích mnohých je superhrdinou i takový kosmonaut. Obzvlášť 
pokud musí bojovat s proradným melounem. Pilot připravované-
ho seriálu Black Holes budí velké naděje, a to nejen výbornou 3D 
animací a stylizací.

Seriál o „sekyropoldovi“ skvěle odráží původ svého vzniku. byl jím 
hit internetu, webový komiks pětiletého chlapce Malachaie Nico-
lleho a jeho staršího bratra Ethana. Seriál, vycházející z předlohy jak 
výtvarně, tak námětem, stojí na chlapáckém policistovi-superhrdi-
novi. Zasazen do poměrně běžného prostředí řeší zcela non-
sensové zápletky s padouchy, které dovede vymyslet jen dětská 
představivost.

Případ muže-ženy se vydává po stopách pravdivého příběhu 
Eugena Falleniho, prvního transgender vraha v novodobé historii. 
Oženil se jako muž, ale byl uvězněn jako žena. Kromě neobvyklého 
námětu se seriál vyznačuje velice propracovanou fluidní animací.

Pokud jste někdy označili nějaký film či seriál jako „huličský“, tak bys-
te ho (ale) měli určitě poměřovat s Majorem Lazerem. Tento superhr-
dina zeleného listu vás vezme na výlet, na který nezapomenete!

Padouši a superhrdinové
Villains and Superheroes
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Archer: Agentura Figgis / Archer: The Figgis Agency
Připravil / Created by Adam Reed, USA, 2016, 21 min

Černé díry: Je tak trapné být člověkem /  
Black Holes: How Embarrassing to Be Human  
Režie / Directed by David Nicolas, Laurent Nicolas, Kevin Van Der Meiren,
USA, 2017, 12 min

Sekyropolda: Americký příběh /  
Axe Cop: An American Story 
Připravili / Developed by Nick Weidenfeld, Judah Miller,
USA, 2013, 11 min

Případ muže-ženy: Hledaný / 
The Man-Woman Case: Wanted  
Režie / Directed by Anaïs Caura, FR, 2017, 5 min

Major Lazer: Špatný semínko / Major Lazer: Bad Seed 
Režie / Directed by Douglas Einar Olsen, USA, 2015, 10 min
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The series Ugly Americans is set in an alternate reality New york. 
Social worker Mark from the Department of Integration helps all 
new residents from the real world and the fantasy realm to adapt 
to life in a big city. When he’s not dealing with the problems of 
wizards, vampires and other creatures, he has to sort out his own 
life. His zombie roommate, wizard boss and demonic girlfriend 
are certainly not making it any easier.

Party Legends combines live action with animation. It airs on 
Viceland TV, which operates under the creative direction of Spike 
Jonze. The show has American celebrities narrate crazy, often 
drug-induced, true stories of things that happened to them at 
parties. 

Meet boJack Horseman, a horse and a lauded star of a popular 
1990s sitcom. Twenty years later, the washed-up star has become 
an ultimate sourpuss, has withdrawn from public life, and is a ge-
neral nuisance to his surroundings. Since it first aired on Netflix in 
2014, this animated black comedy drama has become immensely 
popular. While BoJack Horseman may take a satirical look at cu-
rrent events, politics, and show business, the show is lauded for 
its realistic take on dealing with depression and self-destructive 
behaviour. In the screened episode, boJack winds up at his gran-
dparents’ dilapidated home and we get to meet his ancestors 
and find out how his mother lived when she was young.

Seriál Oškliví Američané se odehrává v alternativním New yorku. 
Sociální pracovník Mark z Imigračního úřadu v něm novým oby-
vatelům z reálného světa i z říše fantazie pomáhá s adaptací na 
život ve velkoměstě. Ve chvílích, kdy zrovna neřeší problémy ča-
rodějů, upírů a dalších kreatur, má sám co dělat se svým vlastním 
životem. Zombie spolubydlící, čarodějnický boss a démonická 
přítelkyně mu ho totiž neusnadňují.

Party Legends je seriál kombinující reálné záběry s animací. Vysílá 
ho televize Viceland, kde jako kreativní ředitel působí režisér 
Spike Jonze. Pořad stojí na výpovědích amerických celebrit, které 
vyprávějí šílené pravdivé historky, často plné drog, o tom, co se 
jim přihodilo na večírcích.

Seznamte se s nejvíce opěvovaným koněm z populárního  
sitcomu z 90. let. Dnes, o 20 let později. Stal se z něj ultimátní 
bručoun, stáhnul se z veřejného života a k okolí je hodně nelicho-
tivý. Komediální seriál společnosti Netflix se od svého prvního 
uvedení v roce 2014 stal neuvěřitelně populárním.  
BoJack Horseman satiricky zobrazuje současné dění, politiku 
a showbyznys, je ale veleben pro realistické ztvárnění boje 
s depresemi a sebezničujícím chováním. V uvedené epizodě se 
boJack vydává do domu svých prarodičů a my tak poznáváme 
jeho předky a mládí jeho matky.

Ti oškliví Američané
The Ugly Americans
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Oškliví Američané: Americký vlkodlak v Americe / 
Ugly Americans: An American Werewolf in America
Připravili / Created by Devin Clark, David M. Stern, USA, 2010, 21 min

Party Legends: Jsem v márnici? / 
Party Legends: Am I in the Morgue?
Připravil / Created by Lance Bangs, USA, 2016, 21 min

BoJack Horseman: Dům starého Sugarmana /  
BoJack Horseman: The Old Sugarman Place
Připravil / Created by Raphael Bob-Waksberg, USA, 2017, 26 min

TV Panorama for Adults
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Two stories based on popular children’s books by Julia Donald-
son and Axel Scheffler take us to a deep forest where a squirrel 
mom tells the stories to her restless children. In the first one we 
meet a mouse looking for a hazelnut. On its quest to find the 
nut, it will have to prove considerable courage when confronted 
by a fox, an owl and a snake. The mouse tricks and scares the 
predators with a story about the Gruffalo, a scary monster, whom 
it is supposed to meet in the forest. but what a surprise it is when 
the mouse indeed meets the Gruffalo face to face! The Gruffallo’s 
daughter cannot sleep and even though her father forbade it, 
she sets out into the snowy wilderness to find a fearsome mouse 
her father was telling her about. On her way, she also meets the 
locals. but the nightmarish mouse is nowhere to be found. Or 
does it look different than in her father’s story? The Czech ver-
sion of this rhymed story is narrated by Lucie Kušnírová, Valerie 
Zawadská and Libor Terš. 

Dva příběhy natočené podle oblíbených dětských knížek Julie 
Donaldsonové a Axela Schefflera nás zavedou do hlubokého 
lesa, kde je máma veverka vypráví svým neposedným dětem. 
V prvním z nich se setkáme s myškou hledající lískový ořech. Na 
pouti za dobrotou však bude muset prokázat velikou odvahu.  
To když ji překvapí liška, sova a had. Chytré myšce se je však 
podaří přelstít díky báchorce o strašlivém netvoru Gruffalovi, se 
kterým má mít v lese dostaveníčko, čímž predátory jaksepatří vy-
děsí. Jaké je to však překvapení, když se se svým výmyslem sama 
setká tváří v tvář! Ve druhém příběhu se role otáčejí. Nezbedné 
dcerce samotného Gruffala nedá tajemná noc spát, a tak se i přes 
tatínkův zákaz vydá do zasněžené divočiny najít hrůzostrašnou 
myš, o níž jí Gruffalo vyprávěl. Při své cestě za dobrodružstvím se 
ani ona nevyhne setkání s místními obyvateli. Děsivá myš však 
stále nikde. Anebo snad zdaleka nevypadá tak, jak ji zná z tátova 
povídání? V rýmovaném vyprávění uslyšíme v českém znění 
mimo jiné Lucii Kušnírovou, Valérii Zawadskou či Libora Terše.

Gruffalo
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Gruffalo / The Gruffalo
Režie / Directed by Jakob Schuh, Max Lang, UK/DE, 2009, 27 min

Gruffalovo dítě / The Gruffalo’s Child
Režie / Directed by Johannes Weiland, Uwe Heidschötter, UK/DE, 2011, 27 min
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Perhaps the stories of the Snow White and Little Red Riding 
Hood ended up differently. Perhaps there wasn’t only one wolf. 
And perhaps they all knew each other. In the case of Revolting 
Rhymes, this is all true. We find both our heroines in a big city. 
Given the fact that the films are based on books by Roald Dahl 
(illustrated by Quentin blake), we can be sure that the stories 
will contain some lessons to learn, quirky humour and a dose of 
eeriness that can be found in the original stories. This modern 
adaptation deepens the relationships of the characters and 
the rhymed narrative helps to keep the story of the friendship 
between the two aforementioned fairy-tale heroines playful 
and captivating. In the second part, they are joined by Jack and 
the beanstalk and their neighbour Cinderella. Little Red Riding 
Hood’s children are told their stories by none other than the Wolf 
itself dressed as a babysitter. How will their stories end? And 
will the children survive the Wolf’s bedtime stories? Revolting 
Rhymes Part One earned the Magic Light Pictures studio an Oscar 
nomination like The Gruffalo and Room on the Broom. The Czech 
version is narrated by Andrea Elsnerová and Klára Šumanová. 

Možná že se Sněhurkou a Karkulkou to bylo celé nějak jinak. Mož-
ná že vlk nebyl jenom jeden. A možná že se všichni tak trochu 
znali. V případě Pohádek naruby je to rozhodně pravda. Za obě-
ma hrdinkami se v tomto případě vypravíme do velkého města. 
Vzhledem k tomu, že předlohou snímků bylo dílo britského 
spisovatele dětských knih Roalda Dahla (ilustrované Quentinem 
blakem), můžeme si však být jisti, že nepůjde o pohádky zbavené 
ponaučení, svérázného humoru ani jisté dávky strašlivosti, kte-
rou oplývají i původní příběhy. Moderní pojetí prohlubuje vztahy 
postav a rýmované vyprávění přitom pomáhá udržovat hravost 
a podmanivost nejen příběhu o velkém přátelství dvou známých 
pohádkových hrdinek – ve druhé části se k nim přidává i Jack a 
fazolový stonek či jeho sousedka Popelka. Karkulčiným vykutá-
leným dětem o nich zde nevypráví nikdo jiný než vlk převlečený 
za chůvu. Jak jejich příběhy dopadnou? A přežijí děti vlkovu po-
hádku na dobrou noc? První část Pohádek naruby přinesla studiu 
Magic Light Pictures nominaci na Oscara podobně jako Gruffalo 
a Pokoj na koštěti. Hlavních rolí se v českém znění ujaly Andrea 
Elsnerová a Klára Šumanová.

Pohádky naruby
Revolting Rhymes
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Pohádky naruby / Revolting Rhymes Part One
Režie / Directed by Jan Lachauer, Jakob Schuh, UK, 2016, 29 min

Pohádky naruby / Revolting Rhymes Part Two
Režie / Directed by Jan Lachauer, Jakob Schuh, UK, 2016, 29 min

TV Panorama for Children
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The cat of the main protagonist of the first story is not very 
thrilled by its mistress’ good nature. Its mistress may be a witch 
but her good heart won’t let her be merciless towards the heart-
breaking fates of animals they meet on their journey.  
A dog, a bird and a frog thus become their fellow travellers on 
the witches’ broom, which starts to get cramped. If only the 
witch wasn’t so careless and stopped dropping all her stuff inclu-
ding her wand and hat, they would have never met any of these 
burdens! but on the other hand, they would have had more 
trouble with a huge and apparently hungry dragon…

Also Stick Man, the hero of the other story, gets into trouble. 
One day, a local dog picks him to be his toy and Stick Man’s life is 
suddenly turned upside down. He unwillingly visits a swan’s nest 
and a sandy beach and even becomes a baseball bat for a while. 
Will he make it home to his family before Christmas? both films 
boast excellent 3D animation and kind narration by Michal Jagel-
ka and Radka Stupková based on the books by Julia Donaldson.

Kočka hrdinky prvního příběhu nemá z dobrotivosti své paničky 
velkou radost. Její paní je sice čarodějnice, má ale dobré srdce, 
které jí nedovolí neslitovat se nad srdceryvnými osudy zvířátek, 
která potkávají na pouti krajinou. Pes, pták a žába se tak jeden 
po druhém stávají spolucestovateli na čarodějčině koštěti, kde 
ubývá místa. Kdyby jen bývala nebyla tak neopatrná a netrousila 
po kraji všechny své věci včetně kouzelnické hůlky a klobouku, 
bývali by nikoho z těch otrapů nepotkali! Také by ale měli mno-
hem větší trable s velikým a zřejmě i hladovým drakem... 

Do výrazných potíží se dostává také hrdina druhého snímku 
pan Větvík. Jednoho dne si jej za svou hračku vybere místní pes 
a život pana Větvíka je rázem vzhůru nohama. Nedobrovolně 
navštíví labutí hnízdo i písečnou pláž a na chvíli se dokonce 
stane baseballovou pálkou. Jen aby se stihnul vrátit domů ke své 
rodině dřív, než přijdou Vánoce! Oba filmy vynikají přesvědčivou 
3D animací a laskavým vypravováním v podání Michala Jagelky 
či Radky Stupkové vycházejícím z knížek Julie Donaldsonové.

Pokoj na koštěti a Pan Větvík
Room on the Broom and Stick Man
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Pokoj na koštěti / Room on the Broom
Režie / Directed by Jan Lachauer, Max Lang, UK, 2012, 25 min

Pan Větvík / Stick Man
Režie / Directed by Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon, UK, 2015, 27 min

TV Panorama for Children
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It was 1969 when british television first showed footage of a 
newly discovered species. Clangers look like pink mice, commu-
nicate by means of melodic whistling and live deep underground 
– but on a different planet. They share their planet with other 
remarkable creatures such as tiny Glow buzzers and huge Sky 
Moos. We will also meet the benign Soup Dragon who cooks 
soup in soup wells, her child baby Soup Dragon and the Iron 
Chick. The adventures of the Clangers are peaceful and amiable. 
In 2015, the bbC broadcast their new adventures in which the 
late Oliver Postgate (the original screenwriter and narrator) was 
replaced by Monty Python’s Michael Palin. The authors remained 
faithful to stop-motion animation and, like 40 years ago, the 
artistic design was supervised by Peter Firmin.

Psal se rok 1969, když se na britských televizních obrazovkách 
poprvé objevil nově popsaný živočišný druh. břinčíci svým vzhle-
dem připomínají růžové myšky, dorozumívají se melodickým 
hvízdáním a domovy si staví hluboko pod zemí – ovšem na jiné 
než naší planetě. Tu jejich spolu s nimi obývají i další pozoruhod-
ná stvoření jako maličcí svítibzuci a veliké bučilky. Najdeme tu 
i hodnou Dračici Polívčici, která pro břinčíky připravuje polévku 
v polévkových studnách, její dítko Dráče Polívče a kovovou 
slípku Korouhvičku. Dobrodružství břinčíků vynikají poklidným 
tempem a přívětivostí. V roce 2015 odvysílala bbC jejich nové 
příběhy, v nichž hlas Olivera Postgatea (zesnulého původního 
scenáristy a vypravěče) nahradil Michael Palin, bývalý člen legen-
dárních Monty Pythonů. Tvůrci v nich zůstali věrni stop-motion 
animaci, na výtvarnou stránku stejně jako před čtyřiceti lety 
dohlédl Peter Firmin.

Břinčíci
Clangers
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Díry / Holes
Dráče Břinče / Baby Soup Dragon
Nová hvězda Malého Břinčíka / Small‘s New Star
Zpívající asteroid / The Singing Asteroid
Meteor Velkého Břinčíka / Major‘s Meteor
Kovová housenka / Metal Caterpillar

Připravili / Created by Peter Firmin a Oliver Postgate
Režie / Directed by Mole Hill, Chris Tichborne, UK, 2015, 11 min

TV Panorama for Children
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Michel has loving parents who don’t care what he looks like and 
don’t adhere to conventions regarding who should bake, cook 
and do the chores around the house. Michel also doesn’t shy 
away from the kids at his school. He could easily have four eyes 
and be green and furry! And he is! And unlike other children, 
he commutes to school on the step of a dustcart and instead 
of candy, he swallows careless pigeons. Michel is therefore an 
ideal character for the youngest children to identify with, but 
his humorous and almost Dadaistic stories will appeal to older 
audiences too. Each episode focuses on ordinary human interac-
tions and connects them with humorous nonsensical details. It 
puts emphasis on children’s world and its heroes who can often 
surprise grown-ups. This playful animated series is based on the 
stories by popular French children’s books author Marie-Aude 
Murail.

Michel má milující rodiče, kteří neřeší, jak vypadá, a sami přitom 
boří zažité představy o tom, kdo doma peče, vaří či uklízí. Ani 
ve školním kolektivu nestojí Michel stranou. Může mít klidně 
čtyři oči, být zelený a třeba celý chlupatý! Takový totiž Michel 
je. Do školy navíc na rozdíl od ostatních dětí jezdí na stupátku 
popelářského vozu a místo bonbónů mlsá neobezřetné holuby. 
Michel je proto ideální postavou, se kterou se dokážou ztotožnit 
i nejmenší diváci, vtipné a téměř dadaistické příhody však ocení i 
starší publikum. Každý díl staví do centra pozornosti běžné lidské 
interakce a propojuje je se zábavnými nonsensovými detaily. 
Důraz je přitom kladen na dětský svět a jeho hrdiny, kteří doká-
žou dospělé leckdy překvapit. Tento hravý kreslený seriál vznikl 
podle předlohy populární francouzské autorky dětských knížek 
Marie-Aude Murail.

Michel
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Dešpekátor / The Blubber Blaster
Křeček / The Hamster
Michel kouzelník / Michel the Magician
Švédská spojka / The Wrong Truck
Brigáda / Allowance
Dálniční slípky / Highway Hens

Připravili / Created by Dewi Noiry, Pauline Pinson, Ivan Rabbiosi
Režie / Directed by Dewi Noiry, Pauline Pinson, Ivan Rabbiosi, FR, 2012, 11 min
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Svět sirotka yuga prostupuje tajemná energie wakfu. Obestřen 
tajemstvím je však i původ samotného hrdiny. Záhadný dračí 
stařec jej kdysi zanechal dobrosrdečnému pěstounu Alibertovi 
se slovy, že s objevením vlastních nadpřirozených schopností se 
yugo vydá hledat své kořeny. A tento čas právě nastal. byl-li ale 
vaším patronem drak, můžete si být jistí, že nepůjde o procházku 
růžovým sadem. yugo však naštěstí není sám. Oporou jsou mu 
starý lovec odměn Ruel Stroud, zvídavá princezna Amálie Sheran 
Sharm, její ochránkyně Evangelyna či vychloubačný sir Tristapán 
z Percevalova. Proti nim stojí vyšinutý časovládce Nox narušující 
rovnováhu energie wakfu.  
Studio Ankama Animation čerpalo ze stejnojmenné multipla-
yerové RPG videohry, postavy a příběh seriálu jsou však jejich 
vlastní. Nápaditě v něm propojují inspiraci japonským anime, 
západní tradici fantasy s východní dualitou pozitivní a negativní 
energie i výraznou ekologickou rovinu.

The world of orphan yugo is full of a mysterious energy called 
wakfu. yugo’s origin is full of secrets too. An enigmatic dragon 
elder has left him in the hands of good-hearted Alibert and said 
that when yugo discovers his powers, he will go and look for 
his roots. And such time has come. but when your patron is a 
dragon, you can be sure that your journey is not going to be a 
bed of roses. but luckily, yugo is not alone. He finds friends in the 
old bounty hunter Ruel Stroud, curious Princess Amalia Sheran 
Sharm, her protector Evangelyna and the boastful Sir Percedal 
of Sadlygrove. Their nemesis is the twisted time-lord Nox who 
disturbs the wakfu energy balance. 
 The Ankama Animation studio based their series on an MMORPG 
game of the same name, but the characters and the story are of 
their own design. The story inventively draws inspiration from 
Japanese anime, the western fantasy tradition and the eastern 
duality of positive and negative energy and contains a strong 
environmental message. 

Wakfu

TV panorama pro děti



203TV Panorama for Children

Dítě mlhy / The Child from the Mist
Vampyro
Ruelova brašna / Ruel‘s Bag

Připravili / Created by Tot (Anthony Roux)
Režie / Directed by Tot, Oliver Güss Thulliez, Fafah Togora, FR, 2008, 23 min
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both series build unique worlds of characters that are easily 
accessible by young audiences. Sensitively, but deliberately, the 
authors emphasize emotions that children deal with. 

Tom’s everyday wish is to have a big slice of bread with strawbe-
rry jam and honey. but it is not easy to get. And even when he 
asks the miller and the bees waiting for their queen, no one has 
any bread for him or is not willing to give it to him. He also gets 
ridiculed for his wish. but we eventually find out that his wish is 
not stupid, ridiculous or unattainable. The repeating pattern of 
the story always brings a surprising conclusion. 

The adventures of Molly Monster are set in a world built after ca-
reful consideration of psychological findings about development 
of children in the early years – these children are also the series’ 
target group. Molly is a young dragon whom her parents shower 
with love as much as each other. That enables her to trust in the 
world that surrounds her, explore it fearlessly and feel joy.

Oba dětské seriály budují jedinečné světy postav, jimž se snadno 
přiblíží každý dětský divák a divačka. Citlivě, ale vědomě přitom 
cílí na emoce, s jakými se děti potkávají a vyrovnávají.

Tomovou každodenní velkou touhou je dát si chleba s jahodo-
vým džemem a medem. Opatřit si jej však není nic snadného. I 
když se ptá tu mlynáře, tu zase včel čekajících na královnu, chle-
ba buď zkrátka nikdo nemá, nebo mu ho dát nechce. Jindy za své 
přání dokonce sklidí posměch. Ve všech případech se však nako-
nec ukáže, že jeho přání hloupéjeho přání není hloupé, směšné 
ani nesplnitelné. Opakující se vzorec vyprávění pokaždé vyústí  
v překvapivý a svérázný příběh.

Dobrodružství příšerky Molly jsou zasazená do světa vybudo-
vaného po pečlivém studiu psychologických poznatků o vývoji 
dětí v raném věku, a pro ty jsou také určeny. Molly je dračí 
dcerka, kterou rodiče zahrnují láskou, stejně jako sebe navzájem. 
Vytvořila si proto důvěru v okolní kouzelný svět, který tak může 
nebojácně objevovat a těšit se z něj.

Tom a chleba s jahodovou marmeládou a medem 
Tom and the Slice of Bread with Strawberry Jam and Honey 
 
Příšerka Molly / Molly Monster

TV panorama pro děti
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Tom a chleba s jahodovou marmeládou a medem /
Tom & das Erdbeermarmeladebrot mit Honig

Tom a Jahodová myš / Tom and the Strawberry Mouse
Utahaný Tom / Tired out Tom
Tom a chudá holčička / Tom and the Poor Little Girl
Tomova mamka / Tom´s Mum
Tom a Mlynářův vepřík / Tom and The Miller´s Pig
Tom bez brýlí / Tom Without Glasses

Připravil / Created by Andreas Hykade, DE, 2003, 6x5 min

Příšerka Molly / Molly Monster 

Nové boty / New Shoes
Chudák příšerka / I’m So Sad
Balet / Ballet Anyone
Zubař / Open up
Balíček / A Box Full of Surprises
Čištění zubů / Hot Breath

Připravil / Created by Ted Sieger
Režie / Directed by Ted Sieger, Michael Ekblad, DE, SWE, CH, 2009, 6x5 min
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There is a tiny world inside the world of humans, and just like 
ours, this one is also made of stories. Its threads, however, are 
woven by a spider family. The Websters live on the top floor, 
in cosy cocoons hanging in an elevator shaft. Their stories will 
show you how strong and resilient spider thread is, but most of 
all, they will show you the real strength of the merry family this 
thread binds together. 

Vo vnútri ľudského sveta existuje iný, malý svet. Je tiež utkaný  
z príbehov ako ten náš. Ich vlákna však prepletá pavúčia 
rodinka. Websterovci žijú na najvyššom poschodí v útulných 
kokónoch zavesených vo výťahovej strojovni. V ich príbehoch 
objavíme nielen pevnosť pavúčieho vlákna, ale najmä skutočnú 
silu veselej rodiny, ktorú spája.

Websterovci
The Websters

TV panorama pro děti
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Vlastná izba / Loom the Room
Horor v škole / The School Monster
Domáce zvieratko / The Loveliest Pet
Nákupná mánia / Shopping Mania
Ocko hrdina / Hero Daddy
Kabriolet / The Cabriolet
Relaxačný pobyt / Relaxing Stay

Režie / Directed by Katarína Kerekešová Výtvarník / Designer Katarína Kerekešová 
Scénář / Screenplay Zuzana Dzurindová, Zuzana Križková, Henrieta Mičkovicová, 
Peter Nagy, Juraj Rayman, Anna Vášová Hudba / Music Lucia Chutkova, Andrej 
Hruška, Branči Kovač, Marek Piacek, Erika Reindlová, Martin Šrámek Výroba 
Produced by Slovenská televízia, SK, 2017, 13 x 11 min 

Projekt podporili / The project was supported by Media Creative Europe and 
Slovak Audiovisual Fund and Polish Film Institute.
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 Opomenuté autorky české animace / 
 Forgotten Czech Female Directors

V průběhu 60., 70. a 80. let absolvovalo především na UMPRUM 
hned několik mimořádných výtvarnic a autorek, kterým se 
podařilo natočit většinou pod křídly tehdejšího Krátkého filmu 
jeden, dva či výjimečně i více krátkých autorských animovaných 
filmů, aby však vzápětí z nejrůznějších ať už politicko-společen-
ských (jako například listopad 1989 a následný rozpad Krátkého 
filmu) či osobních důvodů opustily oblast animované tvorby 
a vydaly se ve svých životech jinými profesními směry. A že se 
mnohdy jedná o životní osudy velmi zajímavé a nečekané svědčí 
i životopisy některých autorek zařazených do mimořádné kurá-
torské projekce letošního Anifilmu. Petru Fundovou (Sněžný muž) 
můžeme v dnešních dnech nalézt na pozici generální mana-
žerky časopiseckého vydavatelství burda, Pavlína řezníčková 
zase po několik let vykonávala funkci české velvyslankyně ve 
Španělsku. Tereza Kučerová se například proslavila především 
jako oceňovaná filmová (nejen) kostýmní výtvarnice (spolupra-
covala například na filmech Paralelní světy, Toyen, Vlk z Králov-
ských Vinohrad) a Nina Čampulková vydala pod jménem Nina 
Čampulka několik autorských knih a samostatně vystavovala 
v mnoha regionálních galeriích. 

Možná i právě díky úspěšnosti v jejich aktivních a stále vysoce 
kreativních po-animačních životech se na jejich animovanou 
tvorbu s uplynulým časem pozapomnělo, i když – jak jejich 
filmy jasně ukazují – zcela neprávem. Všechny autorky totiž do 
animovaného filmu vnesly svou originální autorskou výtvarnost. 
A přestože jim třeba byla samotná technika animace či speci-
fický animačně-filmový jazyk zpočátku cizí, dokázaly si v něm 
postupně najít prostor a styl, který jim umožňoval vyzdvihnout 
jejich vlastní silné stránky. Filmy Niny Čampulkové například pro-
sluly originální poetičností s nádechem lehké melancholie, Jana 
Merglová (Olexová) zase dokázala skvěle pracovat s materiálem, 
tvarem a barevností jí animovaných předmětů a podobně jako 
později Tereza Kučerová zasadila do svých cyklických na první 
pohled ryze abstraktních akcí hlubší významy a přesahy. 

Určitě ne náhodná je také nevšední volba některých námětů, 
které se v mnoha případech více či méně, nenápadně či ná-
padněji, zaměřují na (ve své době velmi neobvykle) genderové 
stereotypy a s nimi spojená společenská očekávání od rolí mužů 
a žen v každodenním životě i ve společnosti. Genderový podtext 
je někdy patrný už ze samotných názvů filmů jako například 
v případě Hroší maminka je tatínek (Šarlota Zahrádková) nebo 
Jak chlop všechny roboty pomotal (Lenka Naibauerová). Jeden 
z nejzajímavějších filmů v tomto ohledu se však skrývá za nená-
padným názvem Versus a jeho režisérka Miroslava Humplíková 

In the 60s, 70s and 80s a number of exceptional female graphic 
artists and animators appeared, mainly graduates of the Aca-
demy of Arts, Architecture and Design 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 political-cultural (for instance the dissolution of the 
studio after the Velvet Revolution) and personal 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. Pet-
ra Fundová (Yeti) now works as the general manager of burda 
Publishing, while Pavlína řezníčková was the Czech amba-
ssador in Spain for several years. Tereza Kučerová found fame 
as a costume designer (she worked on films such as Upside 
Down, Toyen and The Wolf from Royal Vineyard Street) and Nina 
Čampulková published several books and exhibited in many 
regional galleries under her pseudonym Nina Čampulka. 

Perhaps due to the success they found in their active and high-
ly creative lives “after animation,” their animated films were 
forgotten with time, although unjustly, as their films clearly 
prove. All of them have introduced their original artistic styles 
into their animated films. And even though the animation 
technique itself or a specific animation film language seemed 
strange to them at first, they managed to find their space 
and style that enabled them to build on their strengths. For 
instance Nina Čampulková’s films are known for their original 
poeticity with a hint of melancholy; Jana Merglová (Olexová) 
was excellent at utilising the materials, shapes and colours of 
objects she animated and, much like Tereza Kučerová after her, 
assigned deeper meaning and transcendence to her cyclical 
and seemingly purely abstract work. 

There is also no coincidence in the choice of some subjects, which 
in many cases more or less directly and more or less openly deal 
with gender stereotypes (a very unusual topic in their time) and 
related social expectations from the roles of men and women in 
everyday life. Implicit gender meaning is in some cases obvious 
in the titles such as Hippo Mummy Is a Daddy (Šarlota Zahrádková) 
and How the Bloke Got All the Work Mixed Up (Lenka Naibauerová). 
One of the most interesting films in this respect bears the incon-
spicuous title Versus and its director Miroslava Humplíková (the 
only director from our selection who didn’t study at the Academy 
of Arts, Architecture & Design in Prague) uses Kája Saudek’s expre-
ssive comic book style to look at the possible life choices of men 
and women in a very modern manner. 
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 Collaboration with prominent figures of Czech culture is 
another significant factor that we can’t omit in reflecting on 
the work of other directors. Many interesting collaborations 
were formed for instance with actors – blanka Šperková cast 
Chantal Poullain into her combined film White Dreams, Vlasti-
mil brodský narrated Yeti and Jiří Adamíra Hen; and also with 
screenwriters (Miloš Macourek, Alois Mikulka) and musicians 
(Emil Viklický, Jiří Stivín). And with this self-reflecting acceptan-
ce of their own limitations, our female directors surrounded 
themselves with strong teams and gradually found their own 
strengths that significantly contributed to the resulting film – 
something which can certainly serve as an inspiration for the 
young animators of today. 

 Eliška Děcká

(jediná z autorek výběru, která neabsolvovala UMPRUM) v něm 
za pomoci výrazné komiksové stylizace Káji Saudka nahlíží velmi 
moderním způsobem na možnosti životních voleb muže a ženy. 

Ostatně týmová spolupráce s významnými osobnostmi české 
kultury je dalším výrazným faktorem, který nelze při reflexi 
animované tvorby také dalších autorek opomenout. Zajímavé 
spolupráce vznikaly jak na poli hereckém, kdy například blanka 
Šperková obsadila do hlavní role svého kombinovaného snímku 
Bílé sny Chantal Poullain, anebo když své hlasy vypravěči pro-
půjčili Vlastimil brodský (Sněžný muž) či Jiří Adamíra (Slepice), 
tak i, co se námětu (např. Miloš Macourek, Alois Mikulka) či 
hudby týče (Emil Viklický, Jiří Stivín). A právě s tím související 
sebereflektivní akceptace vlastních omezení ze strany autorek, 
obklopení se silným týmem a postupné nalezení vlastních 
silných stránek a originálního autorského přínosu výslednému 
filmu je něco, čím se mohou dozajisté inspirovat i dnes začínají-
cí animátorky a animátoři.

 Eliška Děcká

Forgotten Czech Female Directors

Apríl | April Fools Day

Ilustrovaná žena | The Illustrated Woman

Slepice | The Hen

Sněžný muž | yeti

O rybáři, který nikdy nic nechytil | About a Fisherman That Never Caught Anything

Jak chlop všechny roboty pomotal | How the bloke Got All the Work Mixed Up

Hroší maminka je tatínek | Hippo Mummy Is a Daddy

Na cestě | On the Road

Chvěj | Tremble

Versus

bílé sny | White Dreams
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Většina filosofů řeší otázku, zda byla první slepice či vejce. Lucii Dvořáko-
vou však v jejím filmu podle námětu Miloše Macourka zajímá, co je z těch 
dvou důležitější. Nejprve nechává diváky nahlédnout do fiktivních dějin 
vejce v umění, aby nakonec přišla s překvapivou, vtipnou pointou.

Many philosophers are trying to answer the question of what came first. 
but in her film based on Miloš Macourek’s script, Lucie Dvořáková wants 
to know what’s more important. First, she shows the fictitious history of 
the egg in art, only to come to a surprising and humorous conclusion in 
the end.Režie / Director Lucie Dvořáková Výtvarník / Designer Lucie Dvořáková Technika / 

Technique ultrafány / cel animation Výroba / Produced by Krátký film Praha

Režie / Director Pavla Řezníčková Výtvarník / Designer Pavla Řezníčková Technika 
/ Technique kresba na papír, ultrafány, plošková animace / drawing on paper, cel 
animation, cut out Výroba / Produced by VŠUP

Jak již název filmu napovídá, vytvořila Jana Merglová rozvernou hříčku, 
kterou prostupuje především radost z animování – oživování neživého, 
tentokrát všedních předmětů, každodenně viděných či spíše přehlíže-
ných. Objekty nejrůznější barevnosti, tvaru i materiálu získávají najednou 
nový charakter.

As the film’s title suggests, Jana Merglová made a playful film demon-
strating the joy of animation – animating the inanimate, this time ordina-
ry objects seen or rather ignored every day. Objects of various colours, 
shapes and materials suddenly acquire new characters.Režie / Director Jana Merglová Výtvarník / Designer Jana Merglová Technika 

/ Technique stop-motion / stop-motion Hudba / Music Jiří Srnec Výroba / 
Produced by Krátký film Praha

Slepice
The Hen | 4 min | Československo / Czechoslovakia | 1984

Ilustrovaná žena
The Illustrated Woman | 6 min | Československo / Czechoslovakia | 1969

Film vycházející ze stejnojmenné povídky Raye bradburyho o jedné 
nevšední potetované ženě je po formální stránce spíše sérií za pomo-
ci kamery a střihu rozpohybovaných, výtvarně bohatých, statických 
obrazů, které podmanivě doprovází hlas vypravěče Miroslava Macháčka 
a flétna Jiřího Stivína.

This film, based on a story of the same name by Ray bradbury about  
a peculiar tattooed woman, is formally a series of artistically rich static 
images brought to life by camera and editing and accompanied by capti-
vating narration by Miroslav Macháček and flute played by Jiří Stivín.

Apríl
April Fool’s Day | 3 min | Československo / Czechoslovakia | 1964

Opomenuté autorky české animace
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Režie / Director Lenka Naibauerová Výtvarník / Designer Lenka Naibauerová 
Technika / Technique ultrafány, plošková animace / cel animation, cut out Hudba / 
Music Vadim Petrov Výroba / Produced by Krátký film Praha

Hudební klip na folklórní píseň o muži, který se jednoho dne rozhodne 
všem ukázat, že zvládne zastat jakoukoliv práci stejně dobře jako jeho 
žena, vypadá i díky svému folklórnímu vizuálnímu pojetí jako rozverná 
lidová taškařice, zároveň je však i stále aktuálním odkazem na genderové 
stereotypy.

Thanks to its excellent folklore visual style, this music video for a folklore 
song about a man who one day decides to show everyone that he can 
do any job as well as his wife, looks like a whimsical folk comedy, but it is 
also a topical parallel on gender stereotypes.

I Nina Čampulková zvolila předlohu Aloise Mikulky. Poetický příběh  
o rybáři, který chodí na ryby, ne aby něco chytil, ale aby mohl snít, se 
ukázal jako skvělý námět pro její naivistické výtvarné cítění, pomocí 
kterého přirozeně propojila kulisy moderního velkoměsta s fantaskními, 
rybářem vysněnými krajinami.

Nina Čampulková also chose a story by Alois Mikulka. This poetic story 
about a fisherman who goes fishing, not to catch anything but rather to 
dream, proved right for her naïve artistic exercise in which she naturally 
connected the setting of a modern city with fantastic landscapes from 
the fisherman’s dreams.

Režie / Director Nina Čampulková Výtvarník / Designer Nina Čampulková 
Technika / Technique plošková animace / cut out Hudba / Music Emil Viklický 
Výroba / Produced by Krátký film Praha

Režie / Director Petra Fundová Výtvarník / Designer Petra Fundová Technika / 
Technique ultrafány / cel animation Hudba / Music Jiří Kolafa Výroba / Produced 
by Krátký film Praha

Vlastimil brodský vypráví vtipný příběh dle námětu Aloise Mikulky o 
sněžném muži, skeptických vědcích a o tom, jak to dopadá, když to 
někdo přehání s pilulkami. Petra Fundová plně využila komického poten-
ciálu bizarní zápletky a vyhrála si především se scénami střetu sněžného 
muže s lidským světem.

Vlastimil brodský narrates Alois Mikulka’s story about a yeti, sceptical sci-
entists and what happens when one takes too many pills. Petra Fundová 
took advantage of the story’s comical potential and concentrated mainly 
on scenes when the yeti meets the human world.

Jak chlop všechny roboty pomotal
How the Bloke Got All the Work Mixed Up | 6 min | Československo / 
Czechoslovakia | 1988

O rybáři, který nikdy nic nechytil
About a Fisherman That Never Caught Anything | 8 min | Československo / 
Czechoslovakia | 1984

Sněžný muž
Yeti | 6 min | Československo / Czechoslovakia | 1985

Forgotten Czech Female Directors
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Režie / Director Kateřina Nováková Výtvarník / Designer Kateřina Nováková 
Technika / Technique kresba na papír, ultrafány, plošková animace / drawing on 
paper, cel animation, cut out Výroba / Produced by VŠUP

Originální pohádkový příběh podle poetického námětu Martina 
Wernische, syna básníka Ivana Wernische, vznikl jako absolventský film 
autorky. Herec Jiří Adamíra v něm vtipně vypráví o bizarní sérii setkání 
loupežníků s nejrůznějšími obyvateli lesa. „A pak šli dál a dál… a všech-
no jim to bylo veselý.“

This original graduation film is based on a poetic story by Martin Wer-
nisch, son of the poet Ivan Wernisch. Narrated by actor Jiří Adamíra, the 
film recounts a bizarre series of encounters between bandits and various 
inhabitants of the forest. “And they kept on going…and thought it all 
very funny.”

Režie / Director Tereza Kučerová Výtvarník / Designer Tereza Kučerová Technika / 
Technique ultrafány / cel animation Výroba / Produced by Krátký film Praha

Metaforický film Terezy Kučerové je druhým ze tří jejích krátkých au-
torských animovaných filmů. Tématy, která se volně prolínají celou její 
animovanou tvorbou, jsou především mezilidské vztahy, ale zároveň  
i sebereflexe, růst či osobní cesta – symbol, který je ústředním motivem 
tohoto filmu.

Tereza Kučerová’s metaphorical film is the second of her three animated 
shorts. The themes that loosely accompany her work are mainly inter-
personal relationships but also self-reflection, growth and one’s personal 
journey – a central symbol of this film.

 

Režie / Director Šarlota Zahrádková Výtvarník / Designer Šarlota Zahrádková 
Technika / Technique plošková animace / cut out Hudba / Music Jiří Chlumecký, Jiří 
Veselý Výroba / Produced by Krátký film Praha

Na pohádku Šarloty Zahrádkové lze pohlížet jako na nevinný příběh 
o dětských hrách na maminku a tatínka. Stejně tak lze však v na první 
pohled roztomilém hroším vyprávění najít i chytrou satiru na stereotypní 
genderové role a dělbu/ne-dělbu práce v mnoha tradičně uspořádaných 
rodinách.

Šarlota Zahrádková’s story can be seen as an innocent tale about chil-
dren’s game of mummy and daddy. but the seemingly cute hippo story 
hides a clever satire on stereotype gender role and division of work in 
many traditional families.

Chvěj 
Tremble | 4 min | Československo / Czechoslovakia | 1972

Na cestě
On the Road | 7 min | Československo / Czechoslovakia | 1991

Hroší maminka je tatínek
Hippo Mummy Is a Daddy | 7 min | Československo / Czechoslovakia | 1988

Opomenuté autorky české animace



213

Režie / Director Blanka Šperková, Zdeněk Novák Výtvarník / Designer Blanka 
Šperková Technika / Technique stop-motion, reálné záběry, mix technik / stop-
motion, real shooting, mixed media Hudba / Music Miloš Štědroň Výroba / Produced 
by Krátký film Praha

blanka Šperková využila ve svém poetickém filmu nejen živé herecké 
akce v podání Chantal Poullain, ale především vlastnoručně vyrobených, 
z drátu uháčkovaných uměleckých objektů. To vše ve výsledku vytváří 
originální podobenství o spletitosti lidské mysli a významu neviditelných 
věcí kolem nás.

In her poetic film, blanka Šperková utilized not only Chantal Poullain’s 
acting, but also hand-made artistic objects created from wires. The resul-
ting film is an original parable of the complexity of the human mind and 
the meaning of invisible things that surround us.

Režie / Director Miroslava Humplíková Výtvarník / Designer Karel Saudek 
Technika / Technique ultrafány / cel animation Výroba / Produced by Krátký 
film Praha

Film Miroslavy Humplíkové je výjimečný nejen díky spolupráci se slav-
ným českým výtvarníkem Kájou Saudkem, který snímku propůjčuje svůj 
jedinečný vizuální komiksový styl, ale také svým originálním narativem, 
který se dotýká na tehdejší dobu velmi moderním a vtipným způsobem 
genderových stereotypů.

Miroslava Humplíková’s film is unique not only thanks to her collaborati-
on with the renowned Czech graphic artist Kája Saudek who imprinted 
his unique comic book style on the film, but also thanks to its original 
narrative which deals with gender stereotypes in a very modern and 
humorous way, considering the era when the film was made.

Bílé sny 
White Dreams | 9 min | Československo / Czechoslovakia | 1987

Versus
8 min | Československo / Czechoslovakia | 1992

Forgotten Czech Female Directors
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On 28 October 1918, a new chapter in our history began.  
A chapter, during which our state witnessed or directly partici-
pated in many key historical events. This year, we celebrate the 
100th anniversary of the founding of independent Czechoslova-
kia. Anifilm therefore decided to map this historical period in its 
own way and naturally joined forces with its partner festival Fest 
Anča in Žilina. 

by its nature, animation does not tend to document reality so  
it’s not very often that we see it reflect concrete historical events. 
And yet there are films that directly or indirectly explore them. 
Our programme screened in Třeboň and subsequently at Fest 
Anča in June includes films that will take viewers through 100 
years of Czechoslovak and Czech history. The programme explo-
res film allusions reflecting their time and reality either openly or 
using metaphors.

We do not claim that all the selected film are animation jewels. 
but some of them reflect their time better than dozens of pages 
from history books. They bear testimonies to their time and it 
is only fitting to return to them on this occasion. Our selection 
starts 10 years after the republic was founded and ends in the 
1990s, not long after our two countries split.

Even though most excellent Czech animated films deliberately 
hid their attitude towards the time they were made in, there are 
some that reflect reality quite “directly.” The Slovak authors, as evi-
denced by their contributions, worked with metaphors and subli-
minal messages in all of their films included in this programme.

28. října 1918 se začala psát nová kapitola našich dějin. Dějin, ve 
kterých byl náš stát svědkem nebo přímým účastníkem mnoha 
klíčových historických událostí. Letos uplyne 100 let od vzniku 
samostatného Československa. Anifilm se proto rozhodl toto 
období zmapovat svým vlastním způsobem a přirozeně přitom 
spojil síly s partnerským festivalem Fest Anča v Žilině.

Animace ze své podstaty nemá tendenci přistupovat k realitě 
dokumentárním způsobem, není tedy příliš časté, že by reflek-
tovala konkrétní historické události. Přesto existují snímky, které 
dějinné skutečnosti přímo či nepřímo tematizují. Náš program, 
který bude uveden v Třeboni a následně i na červnové Fest Anče, 
tedy zahrnuje filmy, díky kterým divák prochází onou stoletou 
historií. Putuje po odkazech té které doby, zrcadlících tehdejší 
realitu buďto zcela otevřeně, nebo pomocí metafor.

Netvrdíme, že všechny z vybraných filmů patří do kinemato-
grafické klenotnice. Některé ale reflektují svou dobu lépe než 
desítky stran učebnic dějepisu. Zachovávají nám svědectví a při 
takovéto příležitosti si je sluší připomenout. Náš výběr začíná 
deset let po založení republiky a končí v polovině devadesátých 
let, nedlouho potom, co se naše země rozdělily. 

I když většina výborných českých animovaných filmů svůj postoj 
k době záměrně skrývala v jinotaji, našly se některé, jež reflekto-
valy realitu docela „napřímo“. Jak dokazují slovenské příspěvky, 
tamní autoři v těchto případech pracovali s metaforou a podpra-
hovým sdělením pokaždé.

 100 let od vzniku  
 Československa v animaci / 
 100 Years of Czechoslovakia in Animation

100 let od vzniku Československa v animaci
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Významné osobnosti našeho života | The Significant Personalities of Our Lives

Myšlenka hledající světlo | Ideas in Search of Light

Pérák a SS | The Springer and SS-Men

Píseň o harmonice | A Song about a Harmonica

brigáda | Temporary Job

Oko | The Eye

Pieseň | The Song

Šach | Chess

Zástupy | The Queues

Posledný kameň | The Last Stone

Idol | The Idol

Konec stalinismu v Čechách | The Death of Stalinism in bohemia

No Comment(y) | No Comment(s)
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Režie / Director Jiří Trnka Výtvarník / Designer Jiří Trnka Technika / Technique 
ultrafány / cel animation Hudba / Music Jan Rychlík Výroba / Produced by  
Bratři v triku, Československý filmový ústav

Groteska, jež je dnes již klasickým dílem, kterým si kolektiv studia bratři 
v triku po svém „vyřizoval účty“ s nenáviděnými okupanty. Jeden z 
mála našich superhrdinů se tu neohroženě staví nacistům, skákaje na 
pružinách. Film je plný vizuálního humoru a neotřelých nápadů, které 
předznamenávají zářnou budoucnost studia.

This classical slapstick comedy is studio bratři v triku settling the 
accounts with the hated occupants. One of our few superheroes fear-
lessly faces the Nazis while hopping on springs. The film is full of visual 
humour and inventive ideas foreshadowing the studio’s bright future.

Režie / Director Karel Dodal, Irena Dodalová Výtvarník / Designer Irena Dodalová, 
Karel Dodal Technika / Technique reálné záběry, ostatní / real shooting, others 
Hudba / Music Bedřich Kerten Výroba / Produced by IRE-Film

Černobílý abstraktní film, který měl varovat před blížící se světovou 
katastrofou, se vyjadřuje pomocí odlesků a stínů. Jde o poslední spo-
lečný počin manželů Dodalových, jejichž cesty se právě vinou nacismu 
rozdělily. Snímek nebyl nikdy uveden do českých kin, zato byl promítán 
na festivalu v benátkách.

This black-and-white abstract film warning us against impending world-
-scale catastrophe uses reflections and shadows. It is the last film made 
by the Dodals together, who were driven apart by Nazism. The film was 
never screened in Czech cinemas, but it was screened at the Venice 
festival.

Režie / Director neznámý / unknown Technika / Technique kresba na papír, 
plošková animace / drawing on paper, cut out Výroba / Produced by neznámý / 
unknown

Osvětový film neznámého autora, vlastence. Deset let po vzniku státu 
z filmu stále cítíme silný občanský obdiv k významným představitelům 
doby. K jejich kresleným portrétům se dochází příznačnými transfor-
macemi – mapa Československa se kupříkladu proměňuje v Masarykův 
obličej. Využívá se i ploškové animace.

This public education film was made by an unknown patriotic author. 
Ten years after the foundation of independent Czechoslovakia, we still 
fell strong civic admiration toward the representatives of the era. Their 
animated portraits are fittingly transformed – for instance the map of 
Czechoslovakia transforms to Masaryk’s face. The film also uses cutout 
animation.

Významné osobnosti našeho života
The Significant Personalities of Our Lives | 3 min | Československo / 
Czechoslovakia | 1928

Myšlenka hledající světlo
Ideas in Search of Light | 10 min | Československo / Czechoslovakia | 1938

Pérák a SS
The Springer and SS-Men | 14 min | Československo / Czechoslovakia | 
1946

100 let od vzniku Československa v animaci
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Režie / Director Juraj Bindzár Výtvarník / Designer Juraj Bindzár Technika 
/ Technique plošková animace / cut out Hudba / Music Pavol Šimai Výroba / 
Produced by Československý film Bratislava

Experimentálny film o tragédii ľudskej zloby a nespokojnej spoločnosti, 
ktorý bol nešťastnou zhodou okolností dokončený v roku 1968. Jedná 
sa o jedinú animovanú snímku tvorenú na Slovensku, ktorá skončila v 
trezore, a zároveň o prvý aj posledný film režiséra, básnika a pesničkára 
Juraja bindzára.

This experimental film dealing with the tragedy of human malice and di-
ssatisfied society was unfortunately finished in 1968. It is the only Slovak 
animated film to end up banned and also the first and last film made by 
director, poet and singer Juraj bindzár.

Režie / Director Eduard Hofman, Zdeněk Miler Výtvarník / Designer Zdeněk 
Miler Technika / Technique ultrafány / cel animation Hudba / Music Václav Dobiáš 
Výroba / Produced by Krátký film

Film-úkaz, který možná nejlépe ze všech obdobných z té doby vystihuje 
skutečné budovatelské nadšení (nejen v kolektivu kresleného filmu). 
Propracované Milerovo vizuální zpracování v sobě přirozeně snoubí soci-
alistický realismus a pohádkovost. A přestože doslovně zpracovává rčení 
„bez práce nejsou koláče“, upoutá i dnes.

This film phenomenon is probably the best example of the period 
enthusiasm of eager communists (not only in animation). Miler’s elabo-
rate visual style naturally mixes social realism with fairy-tales. And even 
though it literally visualises the saying “no bees no honey, no work no 
money”, it remains captivating to this day.

Režie / Director Jiří Brdečka Výtvarník / Designer Zdenek Seydl Technika / 
Technique ultrafány, mix technik / cel animation, mixed media Hudba / Music 
Zdeněk Liška Výroba / Produced by Krátký film

V našem programu, řazeném chronologicky, by měla být Píseň o har-
monice uvedena později, ale toto pořadí určil její námět: poslední dny 
osvobozování Prahy, při nichž je německou kulkou zabit sovětský voják. 
Snímek vznikl k výročí osvobození – jediný, k jehož natočení byl kdy 
brdečka přinucen. A dnes tak vypovídá o dvou nátlacích zároveň.

In our chronological programme, this film should be screened later, but 
its theme places it right here: the last day of the liberation of Prague 
during which a Soviet soldier is killed by a German bullet. The film was 
made to commemorate the occasion – it is the only one that Jiří brdečka 
was ever forced to do. Nowadays it is a testimony to two kinds of con-
straint.

Píseň o harmonice
A Song about a Harmonica | 6 min | Československo / Czechoslovakia | 
1974

Brigáda
Temporary Job | 13 min | Československo / Czechoslovakia | 1950

Oko
The Eye | 6 min | Československo / Czechoslovakia | 1968

100 years of Czechoslovakia in Animation
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Režie / Director Helena Slavíková-Rabarová Výtvarník / Designer Vladimír Malík 
Technika / Technique ultrafány / cel animation Výroba / Produced by Slovenská 
filmová tvorba Bratislava

Za socializmu sa čakalo všade a na všetko. Pár vynaliezavých jednotlivcov 
si však vždy našlo kratšiu cestu. Svojim kritickým postojom k „ekonomike 
nedostatku“ sa tento film výrazne líši od zvyšku tvorby Heleny Rabarovej-
-Slavíkovej, ktorá sa primárne venovala detskej tvorbe a je známa najmä 
svojim cyklom folklórnych veršovačiek pre deti Maľovanky – spievanky.

back in the socialist era, people stood in lines for everything. but a few 
resourceful individuals always found a way to cut the line. With its critical 
attitude towards the “economics of shortage,” this film significantly dif-
fers from the rest of the films by Helena Rabarová-Slavíková who focused 
primarily on work for children and is known for her cycle of folklore 
rhyming and singing shows Maľovanky and Spievanky.

Režie / Director Viktor Kubal Výtvarník / Designer Viktor Kubal Technika / 
Technique kresba na papír, ultrafány / drawing on paper, cel animation Hudba / 
Music Igor Bázlik Výroba / Produced by Slovenská filmová tvorba Bratislava

Kreslená groteska, ktorá sa odohráva na štvorcovej šachovnici. Kubalov 
film je alegóriou na neslobodnú spoločnosť, v ktorej je každý náš krok 
vopred stanovený presnými pravidlami a „kráľovia a kráľovné“ nám brá-
nia v prekročení jasne stanovených pravidiel hry.

This animated slapstick is set on a chessboard. Kubal’s film is an allegory 
on society without freedom in which our every step is governed by strict 
rules and “kings and queens” who prevent us from disobeying the clear 
rules of the game.

Režie / Director Jaroslava Havettová Výtvarník / Designer Ivan Popovič Technika 
/ Technique ultrafány / cel animation Hudba / Music Zdeněk Marat Výroba / 
Produced by Československý film Bratislava

Prvý videoklip, ktorý vznikal na Slovensku na motívy piesne Waldemara 
Matušku a Heleny Vondráčkovej, pričom jeho tvorcami je česko-slo-
venská dvojica Havettová a Popovič. Tvorcovia sa inšpirovali aj slávnym 
filmom Žltá ponorka Georga Dunninga.

The first Slovak music video made for a song by Waldemar Matuška and 
Helena Vondráčková was made by Czechoslovak duo Havettová and 
Popovič. The authors drew inspiration from George Dunning’s famous 
Yellow Submarine.

Pieseň
The Song | 5 min | Československo / Czechoslovakia | 1969

Šach
Chess | 5 min | Československo / Czechoslovakia | 1974

Zástupy
The Queues | 7 min | Československo / Czechoslovakia | 1980

100 let od vzniku Československa v animaci
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Režie / Director Jan Švankmajer Výtvarník / Designer Jan Švankmajer Technika / 
Technique stop-motion, plastelína, pixilace, reálné záběry, mix technik / stop-motion, 
clay animation, pixilation, real shooting, mixed media Výroba / Produced by BBC, 
Jaromír Kallista (Nomad Films)

Švankmajerova geniální rozlučka s obdobím vlády jedné strany. V 10 
minutách vystihne mechanizmy moci, přesnou atmosféru doby i postoje 
lidí, kteří se v systému ocitli. Po letech cenzury jako by konečně uvolnil 
průchod přetlaku nastřádaných nápadů. Syrově řeže hlavouny, ale už ví, 
že jejich svržením to nekončí.

Švankmajer’s 10-minute-long brilliant film goodbye to the one-party 
state era depicts the mechanics of power and the atmosphere and the 
attitudes of people trapped in the system. After years of censorship, 
Švankmajer let loose his stream of ideas. His film is a hard beating of the 
regime big shots, but he knows that overthrowing them is not enough.

Režie / Director Viktor Kubal Výtvarník / Designer Viktor Kubal Technika 
/ Technique ultrafány / cel animation Hudba / Music Karel Minařík Výroba / 
Produced by Slovenská filmová tvorba Bratislava

Viktor Kubal sa so socialistickým režimom vysporiadal v snímke Idol veľ-
mi svojsky a priamočiaro. Groteska o neslobodnom režime so šťastným 
koncom vyobrazuje poslušného jedinca, ktorý sa klania dobre známym 
bustám, až kým jeho trpezlivosť nedosiahne vrchol.

In his film The Idol, Viktor Kubal copes with the socialist regime very 
originally and directly. This slapstick comedy about an oppressive regime 
with a happy ending depicts an obedient citizen who bows to well-
-known busts for so long until his patience runs out.

Režie / Director Július Hučko, Jaroslava Havettová Výtvarník / Designer Július 
Hučko Technika / Technique ultrafány / cel animation Výroba / Produced by 
Slovenská filmová tvorba Bratislava

Ako sa umelec vysporiada s oficiálnymi požiadavkami na neprestajné 
prerábanie jeho diela? Film predstavuje konflikt medzi ideovo nezaťaže-
ným tvorivým zámerom a ideologickou záťažou uvalenou na umeleckú 
tvorbu, z ktorej sa nakoniec vykľuje veľmi pragmatický a sebecký zámer.

How does an artist deal with official requests to constantly change his 
work? This film presents a conflict between a politically-unburdened 
creative intention and a political burden imposed on art which is eventu-
ally revealed to be a very pragmatic and selfish intention.

Posledný kameň
The Last Stone | 5 min | Československo / Czechoslovakia | 1982

Idol
The Idol | 5 min | Československo / Czechoslovakia | 1989

Konec stalinismu v Čechách
The Death of Stalinism in Bohemia | 10 min | Československo, Německo, 
Velká Británie / Czechoslovakia, Germany, United Kingdom | 1990

100 years of Czechoslovakia in Animation
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No Comment(y)
No Comment(s) | 3 min | Česká republika / Czech Republic | 1994

Režie / Director Pavel Koutský Výtvarník / Designer Pavel Koutský Technika 
/ Technique ultrafány / cel animation Hudba / Music Petr Skoumal Výroba / 
Produced by Anifilm, Česká televize 

během 90. let Pavel Koutský svým nenapodobitelným stylem vytvá-
řel pro Českou televizi velice krátké reflexe, vypovídající o aktuálních 
problémech či kauzách. během pár vteřin v nich byl schopný vystihnout 
komplexní problém, a ještě takovému televiznímu blackoutu dodat 
vtipnou pointu, fungující bez ohledu na dobu.

During the 1990s, Pavel Koutský made short reflections for Czech Televi-
sion in which he used his unique style to comment on topical issues and 
cases. He managed to portray a complex problem within a few seconds 
and add a humorous timeless punch line to such television blackout.

100 let od vzniku Československa v animaci
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This project is intended for alternative promotion of the most 
talented young animation filmmakers from Central and Eastern 
Europe. Its aim is to present internationally the 11 best films 
made by young and debuting artists in a given year to a pro-
fessional audience and for the general public. The selection of 
the films focuses on extraordinary talents whose work promises 
successful future careers. The project counts on the presentation 
of this compilation at selected European animated film festivals 
and to draw attention to new talents and bring them together 
with experienced foreign producers.

The quality of animation from the region of Central and Eastern 
Europe (CEE) increases year by year; due to lack of sufficient spa-
ce for animated film promotion through national film institutes, 
alternative ways of presentation are needed. With this in mind, 
VAF has taken the initiative and, as the first such project in the 
region of Hungary, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Croatia 
and Slovenia, we are trying to make our animation visible even 
beyond the borders of the countries of origin.

Each year, a board of experts from the CEE is compiled to select 
the best work produced in the region that year. Festival artistic 
directors Annaida Orosz (Primanima), Olga bobrowska (Stoptrik), 
Pavel Horáček (Anifilm), Maroš brojo (Fest Anča), Daniel Suljic 
(Animafest Zagreb) and Igor Prassel (Animateka) participated in 
the selection.

Tento projekt si klade za cíl využít alternativní kanály k propa-
gaci nejtalentovanějších mladých animátorů z regionu střední 
a východní Evropy. Chce mezinárodním expertům a široké ve-
řejnosti představit 11 nejlepších filmů daného roku od mladých 
a začínajících filmařů. Výběr se zaměřuje na mimořádné talenty, 
jejichž práce dává tušit budoucí úspěšné kariéry. Projekt počítá 
s představením tohoto výběru na vybraných evropských festi-
valech, kde tak k mladým talentům přiláká pozornost zkušených 
zahraničních producentů.

Kvalita animované produkce ve střední a východní Evropě se 
každoročně zvyšuje. Ovšem kvůli nedostatku prostoru pro pro-
pagaci animovaného filmu v rámci národních filmových institutů 
je potřeba hledat alternativní kanály propagace. S ohledem na 
tuto skutečnost se VAF rozhodlo konat a jakožto první projekt 
svého druhu v Maďarsku, Polsku, České republice, Slovensku, 
Chorvatsku a Slovinsku se snaží animaci zviditelnit i za hranicemi 
jejího původu.

Každoročně je pak sestavena komise odborníků z regionu střední 
a východní Evropy, která vybere nejlepší filmy za daný rok. Na vý-
běru se podíleli umělečtí a programoví ředitelé různých festivalů: 
Annaida Orosz (Primanima), Olga bobrowska (Stoptrik), Pavel 
Horáček (Anifilm), Maroš brojo (Fest Anča), Daniel Suljic (Anima-
fest Zagreb) a Igor Prassel (Animateka).

New Talents 2018

VAF Nové talenty
VAF New Talents
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Pouto / Bond / Kötelék 
Režie / Režie / Director Judit Wunder 
Producent / Producer József Fülöp (Moholy-Nagy University of Art and Design) 
HU, 2016, 10 min
Kontrast / Contrast 
Režie / Director Barbora Bárková
Producent / Producer Kristína Gajdariková (VSMU)
SK, 2017, 4 min
Plody mraků / Fruits of Clouds 
Režie / Director Kateřina Karhánková
Producent / Producer Tomáš Michálek, Dagmar Sedláčková, Ondřej Šejnova 
(FAMU) CZ, 2017, 10 min
mARRy jESUS gALAXy
Režie / Directors Asja Trost, Mery Gobec, Sandra Jovanovska, Inês Sampaio
Producent / Producer University of Nova Gorica, School of Arts
SI, 2016, 4 min
Mukumů / Mukumu 
Režie / Director Pavla Baštanová
Producent / Producer FAMU
CZ, 2017, 8 min
O matko! / Oh Mother 
Režie / Director Paulina Ziółkowska
Producent / Producer Piotr Furmankiewicz, Mateusz Michalak (FUMI Studio)
PL, 2017, 12 min
O Jezu / Oh Jesus 
Režie / Director Betina Bożek, 
Producent / Producer The Academy of Fine Arts in Krakow
PL, 2017, 4 min
Proces / Process 
Režie / Director Lucija Buzancic
Producent / Producer Vinko Brešan, Aleksandar Battista Ilić (Academy of Fine 
Arts in Zagreb, Zagreb film)
HR, 2017, 5 min
Cizinec v mé hlavě / The Stranger in My Head / Stranac u mojoj glavi  
Režie / Director Petra Balekic
Producent / Producer Vinko Brešan, Aleksandar Battista Ilić (Academy of Fine 
Arts in Zagreb, Zagreb film)
HR, 2017, 5 min
Tutti
Režie / Director Marek Jasaň
Producent / Producer Tereza Svatoňová (Film and Television Faculty VSMU) 
SK, 2016, 1 min
WireLess
Režie / Director Szandra Pataki
Producent / Producer Melinda Kiss (Budapest Metropolitan University)
HU, 2016, 7 min

New Talents 2018
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1. den & další minuta /  
1st day & Next Minute  
Režie / Director: Sara Koppel, DK, 2017, 3 min

Otcovské radosti /  
The Joys of Fatherhood  
Režie / Director: Or Kantor, IL, 2018, 2 min

Tělesná symbióza / Simbiosis Carnal  
Režie / Director: Rocio Alvarez, BEL, 2017, 10 min

Postel / The Bed  
Režie / Director: Günther Lydia, DE, 2017, 5 min

Food for Fraught  
Režie / Director: Reid McManus, AUS, 2017, 2 min

Intimita / Intimity  
Režie / Director: Elodie Dermange, CH, 2017, 5 min

Ptáci / Foglä  
Režie / Director: Owley Samter, CH, 2017, 3 min

Každodenní pokec / A Daily Chat  
Režie / Director: Cheng-Hsu Chung, UK, 2017, 5 min

(OO) 
Režie / Director: Seo-ro OH, KOR, 2017, 6 min

Oh & yeah / Oh & yeah  
Režie / Director: Wenyu Li, CHN, 2017, 3 min

Stánek / Booth  
Režie / Director: Ottomar Sukko, EST, 2017, 4 min

Smrt ovocné mušky / Death of a Fruit Fly  
Režie / Director: Lukas Berg, DE, 2017, 4 minAnimation is an entirely limitless me-

dium and it is not unique for authors 
to venture into themes and artistic 
styles that are related to many weird 
and often taboo or obscure subjects. 
As every year, we have prepared 
blocks of new short films that belong 
to the “other side” of animation and 
will be appreciated by shock-proof 
audiences. Our Saucy and Disgusting 
block will present a mix of erotic and 
at times slightly disgusting and faecal 
films. The first group is represented by 
excellently animated films Simbiosis 
Carnal, Oh & Yeah and the convincing 
testimony of a porn actress preparing 
for a shoot in Intimity. Slightly more 
moderate, but nonetheless interes-
ting, is a preview of mating habits of 
birds in Fögla. In the second group of 
films we can find unexpectedly dis-
gusting films such as booth (Stánek), 
Food for Fraught and a strangely grote-
sque story of four disabled people 
in The Bed animating a revoltingly 
disfigured puppet. 

Animace je médium zcela neome-
zené a není raritou, že tvůrci se co 
do témat i výtvarného zpracování 
pouštějí do všelijakých podivných, 
často tabuizovaných či obskurních 
oblastí. Jako každý rok, i letos jsme 
pro vás připravili bloky nejnovějších 
krátkých filmů, které patří k této 
„odvrácené straně“ animace a užijí si 
je spíše silnější nátury. Pásmo Lechtivé 
a nechutné soustřeďuje mix filmů 
erotických a někdy lehce odpudivých 
i fekálních. K první skupině patří 
například výborně animované snímky 
Simbiosis Carnal (Tělesná symbióza) 
a Oh & Yeah či přesvědčivá výpověď 
pornoherečky připravující se na scénu 
Intimity (Intimita). Poněkud mírnější, 
ale o nic méně zajímavá, je ukázka 
sexuálních praktik z ptačí říše (Foglä). 
Mezi druhým typem filmů najdeme 
nečekaně nechutné snímky jako  
Booth či Food for Fraught, ale i podiv-
ně groteskní příběh čtyř postižených 
postav ve filmu Postel (Bed), využívají-
cí k animaci odporně zdeformovanou 
loutku.

Lechtivé a nechutné / Saucy and Disgusting

Půlnoční animace



V kině / At the Cinema  
Režie / Director: Fredrik Andersson,  
SWE, 2017, 1 min

Člověk / Human 
Režie / Director: Jungho Bang, KOR, 2017, 5 min

Půlnoční příběh / Midnight Story  
Režie / Director: Veerapatra Jinanavin, THA, 2017, 4 min

Skryté / Hidden  
Režie / Director: Anisa Binte Abdul Latiff, Dhabitah Kamarudin, 
Jeth Heng, Benedict Lo, SGP, 2017, 3 min

Inkarnace / Incarnation  
Režie / Director: Barbara Rupik, PL, 2017, 5 min

NSFW Velryba / NSFWhale  
Režie / Director: Nathan Campbell, Alec Cummings, USA,  
2017, 2 min

Kuku / Cuckoo   
Režie / Director: Aline Höchli, CH, 2017, 3 min

Karavan smrti / Death Van  
Režie / Director: Michael Enzbrunner, CAN, 2017, 6 min

Catican  
v Mery Gobec, Asja Trost, Ines Sambas, SL, 2017, 2 min

Znamení / Omen  
Režie / Director: Zheng Jie Ng, SGP, 2017, 3 min

Rybárna / Fish Shop  
Režie / Director: Maria Kulpa, PL, 2017, 3 min

Předtím a potom / Before and After  
Režie / Director: Dobromir Dimitrov, BG, 2017, 12 minDruhé půlnoční pásmo je určeno 

divákům, kteří se nenechají jen tak 
zastrašit. Filmy nás zavedou na hřbi-
tov, k bouřlivému půlnočnímu porodu 
telete či mezi oslizlé muzikální příšery. 
Snímky s nádechem hororu tu ale 
často balancují na hranici s groteskou 
či parodií. A většinou jejich příbě-
hům nechybí jakýsi absurdní rozměr. 
Fantazie tvůrců zvlášť v tomto směru 
totiž nemá hranic. Jak by třeba vy-
padal Vatikán, kdyby jeho obyvatelé 
byly kočky (Catican)? V jaké krvelačné 
obludy se mohou o půlnoci proměnit 
hádající se rodiče (Půlnoční příběh)?  
I celkem nevinná konzumace pop-
cornu v kině může skončit morbidní 
tragédií V kině. Jiní tvůrci se zaměřili 
na různě deformovaná lidská těla  
a jejich léčbu či vylepšení, jež často 
vedou buď k neúspěchu, nebo 
dokonce k opaku. Tak je tomu třeba 
v podivném příběhu Předtím a potom 
nebo ve filmu Kuku.

The second midnight block is for pe-
ople who don’t get scared easily. The 
films take us to a graveyard, a wild 
midnight calf birth and slimy musical 
creatures. However, the horror-like 
films often teeter on the edge of gro-
tesque and parody. And most of their 
stories have an absurd dimension as 
the fantasy of their authors knows no 
boundaries. How would, for instance, 
Vatican City look if it was inhabited 
by cats (Catican)? What bloodthirsty 
creatures can arguing parents turn 
into at midnight (Midnight Story)? And 
even innocent popcorn munching 
in the cinema can end with a morbid 
tragedy At the Cinema. Other authors 
focused on variously deformed 
human bodies and their treatment or 
enhancement often leading to failure 
or the complete opposite. Such as 
in the weird storylines of Before and 
After and Cuckoo. 

Děsivé a obskurní / Scary and Obscure

Midnight Animation 225
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Režie / Director Guillaume Renard, Shojiro Nashimi Výtvarník / Designer Guillaume Renard, Shojiro Nashimi 
Technika / Technique kresba na papír, 3D počítačem / drawing on paper, 3D computer Hudba / Music Guillaume 
Ouzé, Simon Delacroix Výroba / Produced by Ankama

Lino a Vinz jsou kámoši z Dark Meat City, které ze všeho nejvíc připomíná 
zločinem prolezlé Los Angeles. Navzdory palmám ale tohle město čpí bídou 
a oba hrdinové mají co dělat, aby zaplatili nájem a přežili do dalšího měsíce. 
Potřeba přežití pro ně dostává nový význam od chvíle, kdy Lino začne vidět 
tajemné stíny a upoutá pozornost chlápků v oblecích, kteří pro kulku nebo 
granát nejdou daleko. Rozjíždí se tak divoká jízda nejen ulicemi nepřátel-
ských čtvrtí DMC, kde spolu bojují klany s bossy citujícími Shakespeara a kde 
má každý za pasem bouchačku. Ukáže se, že Lino je ve skutečnosti napůl  
tzv. Macho, příslušník nadmíru násilné rasy snažící se podmanit si svět.  
I v tomto prohnilém prostředí však pro něj existuje naděje na spásu.  
Mutafukaz vycházejí ze stejnojmenného francouzského komiksu, jehož autor 
snímek režíroval spolu se Shojiro Nishimim, který zkušenosti sbíral na filmech 
Akira či Batman: Gothamský rytíř. Nadupaný vizuál si propůjčuje prvky  
z japonského anime, inspiruje se graffiti a wrestlingem a odvážně zapojuje  
i vtipné mezititulky či pacmanovské prvky.

Lino and Vinz are friends from Dark Meat City, which most closely resembles 
crime-ridden Los Angeles. but despite the palm trees, this city reeks of po-
verty and both heroes have to do what it takes to pay their rent and survive 
another month. Their need to survive acquires a new meaning when Lino 
starts seeing mysterious shadows and attracts the attention of guys in suits 
who have very trigger-happy fingers and like to practice grenade throwing. 
And so begins a wild chase not only through the hostile streets of DMC 
where clans fight Shakespeare-quoting bosses and everyone carries a gun. 
We find out that Lino is half Macho, a member of an extremely violent race 
trying to enslave Earth. but even in this rotten environment, there is  
a chance for salvation. Mutafukaz is based on a French comic book of the 
same name, the author of which co-directed the film with Shojiro Nishimi, 
who gained experience on films such as Akira and Batman: Gotham Knight. 
The film’s breath-taking visual style borrows elements from Japanese anime, 
is inspired by graffiti and wrestling, and boldly includes humorous interludes 
and PacMan-like elements.

Mutafukaz
90 min | Francie, Japonsko / France, Japan | 2017

Zvláštní uvedení
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Režie / Director Liu Jian Výtvarník / Designer Lai Baoer Technika / Technique 2D počítačem / 2D computer 
Hudba / Music The Shanghai Restoration Project Výroba / Produced by Le-joy Animation Studio, Nezha Bros. 
Pictures

Černohumorná čínská komedie začíná u dělníka na stavbě Xiao Zhanga, 
který se rozhodne ukrást peníze mafiánského bosse, pro kterého pracuje. 
Plastická operace jeho dívky se totiž zrovna nevyvedla, a tak by s ní rád odjel 
do Jižní Koreje a zaplatil jí novou. Nemohl ale tušit, že mu cestu zkříží mimo 
jiné dívčina nemožná chamtivá známá se stejně nemožným partnerem, 
vynálezce toužící po počátečním kapitálu, jeho ne zrovna bystrá partnerka, 
profesionální zabiják Skinny či nahodilý řidič automobilu. Situace se natolik 
zkomplikuje, že zasahovat nakonec musí i sám okradený boss a jeho umě-
lecky založený pohůnek. Temně humornými, řetězícími se zvraty rozehrává 
režisér žánrový mix připomínající noirové filmy, absurdní dialogy mezi gang-
stery na diváka pomrkávají inspirací tarantinovskými kultovkami a zoufalství 
prostých budižkničemů zase nevyhýbavě komentuje bezútěšnost života na 
spodních příčkách společenského žebříčku. Atmosféru brilantně dotváří kres-
lená počítačová 2D animace a tlumená barevnost. Film měl premiéru minulý 
rok na berlinale a na festivalu v Taipei obdržel Zlatého koně po tom, co byl 
Čínou stažen z programu festivalu v Annecy.

This Chinese comedy full of black humour begins with Xiao Zhang, a con-
struction worker who decides to steal money from his employer – a mob 
boss. He needs the money to take his girlfriend to South Korea and pay for 
plastic surgery as the operation she got in China was botched. but what he 
didn’t expect was that he would have to deal with his girlfriend’s intolerable 
and greedy friend with her partner, an inventor looking for initial capital and 
his not-so-sharp partner, a professional killer called Skinny and a random 
car driver. The situation gets so complicated that even the robbed mob boss 
himself and his artistic henchman must interfere. The director uses a dark but 
humorous plot twist to put in motion a genre mix reminiscent of noir films 
with absurd gangster dialogues inspired by Tarantino’s cult films. The despair 
of ordinary good-for-nothings makes a direct statement on the hopele-
ssness of life at the bottom of the social ladder. The film’s atmosphere is built 
around its computer generated 2D animation and muted colours. The film 
premiered at last year’s berlinale and won the Golden Horse at the Taipei fes-
tival after it was withdrawn from the Annecy programme by Chinese officials. 

Have a Nice Day
Hao ji le | Have a Nice Day | 77 min | Čína / China | 2017

Special Screenings
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Sci-fi snímek plný napětí a akčních scén je vyprávěn tak poutavým stylem, 
že z něj divák nespustí oči po celé dvě hodiny. Příběh okamžitě vtáhne 
publikum do děje. Začíná tím, že z nebe sestoupí obrovská tajemná krychle, 
a to zrovna v okamžiku, kdy z letiště Haneda startuje letadlo. Neznámá 
krychle se rychle zvětší a letoun i s 252 cestujícími pohltí. Nastává všeobecný 
chaos a panika. Na scéně se záhy objevuje tajemná bytost yaha-kui zaShuni-
na, přicházející z krychle se záměrem kontaktovat lidské bytosti. Shindo, 
vyjednavač z Ministerstva zahraničních věcí, je přijat do KADO a dostává se 
do nezáviděníhodné pozice prostředníka. Všechno se ještě víc zkomplikuje, 
když japonská vláda povolá mezinárodního vyjednavače. Režisér Masaki 
Watanabe sbíral zkušenosti s filmovými seriály už od roku 2006, kdy natočil  
Bartender a o něco později pak sérii Strongest galaxy ultimate zero Battle Spirits 
(2013-14). Ambiciózní a zeširoka pojatý japonský anime projekt KADO vznikl 
nejprve jako 12dílný seriál (KADO: Right Answer). Pro celovečerní verzi Beyond 
Information vznikly nové scény a snímek má oproti seriálu odlišný konec.

This sci-fi film full of suspense and action sequences is so captivating that 
the viewers won’t take their eyes off the screen for two hours. The story 
will immediately draw everyone in. It begins with a huge mysterious cube 
descending from the sky at the very moment when a plane is taking off from 
Haneda airport. The unknown cube keeps on expanding and absorbs the 
plane with 252 passengers on board. Total chaos and panic breaks out. but 
suddenly a mysterious being called yaha-kui zaShunina appears from the 
cube and contacts human beings. Shindo, negotiator from the Ministry of 
Foreign Affairs is hired by KADO and is appointed as the intermediary. Direc-
tor Masaki Watanabe gained experience from directing film serials; in 2006 
he made Bartender and a few years later the series Strongest Galaxy Ultimate 
Zero Battle Spirits (2013-14). The ambitious project KADO was first created 
as a 12-episode series (KADO: Right Answer). New scenes were made for the 
feature film Beyond Information and the ending has been altered.

Režie / Director Masaki Watanabe Výtvarník / Designer Kato Yasuhiro Technika / Technique 3D počítačem / 
3D computer Hudba / Music Taro Iwashiro Výroba / Produced by Toei Animation

Seikaisuru Kado
Kado: Beyond Information | 119 min 37 sec | Japonsko / Japan | 2017

Zvláštní uvedení
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Režie / Director Miroslav Janek Scénář / Screenplay Tereza Brdečková Výroba / Produced by Evolution Films

„Necítím se být autorem filmů v pravém slova smyslu animovaných,“ přiznal 
jednou Jiří brdečka, od jehož narození uplynulo na Štědrý den roku 2017 
právě sto let. Přestože je širší české veřejnosti známý hlavně jako spolutvůr-
ce hraných či trikových filmů, jako jsou Limonádový Joe, Tajemství hradu v 
Karpatech, Adéla ještě nevečeřela či Císařův pekař a Pekařův císař, animátoři 
jej za velikána české animace považují bez veškerých pochyb, a to jak u nás, 
tak ve světě. Scenárista, spisovatel, kreslíř a režisér proslul mimo jiné svou 
spoluprací s Jiřím Trnkou, další animované filmy ale natočil například s Jiřím 
Šalamounem (Láááska) či Kamilem Lhotákem (Vzducholoď a láska). Velký 
rozruch způsobil jeho snímek Špatně namalovaná slepice. K jeho výročí vznikl 
nevšední dokumentární film, v němž režisér Miroslav Janek spolu s brdečko-
vou dcerou Terezou postupně proniká do nitra této výrazné osobnosti a divá-
kovi předkládá svět zázračně oživlých obrazů, grafik, olejů, akvarelů, fresek 
a mozaik. Kým ale vlastně brdečka ve skutečnosti byl? Kde hledal inspiraci 
a jaký byl jeho bohatý vnitřní svět? Kam se schovával před nesvobodným 
politickým režimem, aby mohl nakonec světu ukázat svou svobodnou  
a nadčasovou tvorbu? Na tyto a další otázky hledá dokumentarista neúnavně 
odpovědi.

“I don’t feel like an author of animated films in the true sense of the word,” 
confessed Jiří brdečka, who would have celebrated his 100th birthday on 
Christmas Eve 2017. Even though the Czech general public knows him mainly 
as the co-author of live-action films with special effects such as Lemonade 
Joe, The Mysterious Castle in the Carpathians, Dinner for Adele and The Emperor 
and the Golem, animators all over the world without a doubt perceive him 
as a great of Czech animation. brdečka was a screenwriter, illustrator and 
director who found fame mainly through his collaboration with Jiří Trnka, 
but he also worked on animated films with Jiří Šalamoun (Loooove) and Kamil 
Lhoták (Love and the Zeppelin). His film The Incorrectly Drawn Hen brought 
him international renown. To commemorate the aforementioned anniversa-
ry, an extraordinary documentary was made by director Miroslav Janek. In 
this film, the director in collaboration with Tereza brdečková, Jiří brdečka’s 
daughter, gradually explores the mind of the great artist and introduces the 
viewers to a world where paintings, graphics, oils, aquarelles, frescos and 
mosaics miraculously come to life. but what kind of person was he? Where 
did he seek his inspiration and what was his rich inner world like? Where did 
he hide from the oppressive political regime, only to later show his free and 
timeless art to the world? Miroslav Janek’s documentary searches for answers 
to these and more questions. 

Universum Brdečka
84 min | Česká republika / Czech Republic | 2017

Special Screenings
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Režie / Director Pavel Jirásek Scénář / Screenplay Pavel Jirásek, Martin Polák Hudba / Music Zdeněk Liška 
Výroba / Produced by Statutární město Zlín, Česká televize Producent / Producer Martin Polák

Příběh první dámy českého animovaného filmu, jež celý svůj život zasvětila  
dětské tvorbě. Kouzlo jejích filmů, které oslovily nejednu generaci, spočívalo  
v hledání nových cest a ve schopnosti vdechnout filmovou poetiku nejobyčej-
nějším věcem. 
Filmový příběh představuje vnitřní vývoj autorčiny animační poetiky se  
zvýrazněním estetických i technologických problémů řady experimentů,  
u nichž stála i ve světovém kontextu jako první. Pro svá díla si Hermína 
Týrlová sama volila náměty, psala scénáře a mnohdy i vyráběla rekvizity. 
Vyzkoušela celou škálu materiálů – od dřeva přes plast, vlnu, kámen, modu-
rit, textilie až po vizovické pečivo. Právě animační specifikum její tvorby tak 
blízké dětskému světu podpořené také rekonstrukčními scénami vzniku ani-
mací se stává ústřední linií vyprávění. Filmy Hermíny Týrlové byly oceněny na 
nejvýznamnějších mezinárodních festivalech. V roce 1947 například obdržela 
první cenu za nejlepší film pro děti na mezinárodním festivalu v bruselu,  
v roce 1966 hlavní cenu Zlatého lva svatého Marka v benátkách nebo o čtyři 
roky později Zlatou mušli ve španělském San Sebastianu. 
V žádném ze svých filmů nezapřela Hermína Týrlová svůj hluboký vztah 
k dětskému divákovi. Její dráha nebyla snadná, nebylo vůbec jednoduché 
prosadit se v profesi, v níž se dosud uplatňovali výhradně muži, a později najít 
své místo mezi velikány českého loutkového a kresleného filmu, jakými byli 
Jiří Trnka, Karel Zeman a břetislav Pojar.  
Součástí festivalového uvedení budou rovněž dva „bonusové“ dokumenty: 
Studentské animace a Hermína očima pamětníků.

The film recounts the story of the first lady of Czech animation who devoted 
her entire life to work for children. The charm of her films that appealed to 
multiple generations lay in searching for new ways and her ability to instil 
film poetics into the most ordinary things.  
 This film story depicts the inner development of Týrlová’s animation poetics 
with emphasis on aesthetic and technological problems of a number of 
experiments she conducted as the first in the world. For her work, she herself 
chose stories, wrote scripts and often also made props. She used a number of 
different materials – from wood through plastic, wool, stone, play dough and 
textiles to bakery products from Vizovice. It was her animation particularity 
close to the children’s world and supported by reconstruction scenes that 
became the main storyline of the films. Her films won awards at prestigious 
international film festivals. In 1947, she won the Gran Prix of the IFF brussels 
for the best film for children, in 1966 she won the Golden Lion of Saint Mark 
in Venice and in 1971 the Golden Shell in San Sebastian, Spain. 
In all her films, Týrlová can’t hide her deep connection to children. Her career 
path wasn’t easy at all, it was hard to make it in a profession dominated by 
men and later cement her place among Czech animation greats such as Jiří 
Trnka, Karel Zeman and břetislav Pojar. 
The festival screening will also include two “bonus” documentaries: Student-
ské animace (Student Animations) and Hermína očima pamětníků (Hermina 
Through the Eyes of Her Contemporaries).

Hermína Týrlová
52 min | Česká republika / Czech Republic | 2017

Zvláštní uvedení
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Režie / Director Kyle Balda, Pierre Coffin Scénář / Screenplay Ken Daurio, Cinco Paul Výtvarník / Designer 
Eric Guillon Technika / Technique 3D počítačem / 3D computer Hudba / Music Heitor Pereira, Pharrell Williams 
Výroba / Produced by UIP-Universal, Illumination Producent / Producer Chris Renaud, Janet Healy, Chris 
Meledandri Distribuce / Distributor CinemArt

bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct nejhledanějšího 
zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni 
jsou navíc čím dál nespokojenější a nejmladší dcera Agnes touží, představte 
si to, po živém jednorožci. Do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je 
mu k nerozeznání podobné. Až na ty vlasy. 
Vraťme se ale k tomu lumpovi, který přechytračil Grua. Zapomenutá dětská 
hvězda televizní show z 80. let balthazar bratt se ke své smůle nedokázal 
přenést přes konec své kariéry a od té doby škodí, kudy chodí. To Gruův bratr 
Dru je mnohem větší sympaťák. Je to neuvěřitelně přátelský a milý chlapík, 
který si ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil do umění zločinu. Jenže 
Gru už padouchem být nechce a jediný důvod, proč by to podstoupil, je aby 
ochránil své blízké. 
I když je hlavní zápletka filmu trochu všední, je protkaná řadou podzápletek  
a popkulturních odkazů. Rodinná komedie s nápaditou stylizací osmdesátých 
let a lehce absurdními vtípky, potěší hlavně děti, protože Mimoňové opět perlí. 
Pro dospělé aspoň 3D grafika, vizuální nápady a do detailu vybroušené pozadí.

Former villain Gru has a problem. He let the most wanted villain in the world 
slip through his fingers and as a result got fired from the Anti-Villain League. 
On top of all that, his Minions are becoming more and more dissatisfied and 
his youngest daughter Agnes wants a – just imagine it – real unicorn. And 
what’s more, Gru finds out that he has an identical twin brother. Except for 
the hair. 
but let’s get back to the villain who outsmarted Gru. To his own disappo-
intment, the forgotten child star of an 80s TV show, balthazar bratt, was not 
able to put up with the fact that his career has ended and since then he just 
causes harm. Gru’s brother Dru, on the other hand, is much more likeable. 
He is an incredibly friendly and nice guy who most of all wants his brother to 
reveal the secrets of being a villain to him. but Gru’s villain days are over and 
the only reason he’s willing to do that is to protect his loved ones. 
Even though the main storyline is unexceptional, it is spiced up with a num-
ber of sub-plots and pop-culture references. This family comedy with distinct 
80s stylization and slightly absurd humour will please mainly children as the 
Minions are once again in the spotlight. The grown-ups will appreciate the 
film’s 3D animation, visual inventiveness and detailed settings. 

Já padouch 3
Despicable Me 3 | 90 min | Spojené státy / United States | 2017

 Taking Stock
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Příběh animované komedie Pračlověk se odehrává v dávné době, kdy se po 
Zemi ještě toulali mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní. britské studio 
Aardman Animations v čele s oscarovým režisérem Nickem Parkem tak po 
úspěších jako Creature Comforts, Wallace a Gromit nebo Slepičí úlet přichází  
s filmem o střetu civilizací. 
Dug je typický neohrožený hrdina, který spolu se svým čtyřnohým přítelem 
Čenichem musí zachránit svůj kmen a milovaný domov. Vtrhl k nim totiž lord 
bafoň a s ním doba bronzová. Dug se náhodou ocitne uprostřed nepřátel-
ského území a v nouzi vsadí budoucnost svého kmene na výhru v podivné 
hře, v níž dvě stejně velké skupiny bojovníků čutají do kožené koule. Má pak 
jedinou šanci: naučit se s dalšími deseti hodně nemotornými pralidmi hrát 
fotbal a natřít to elitnímu reprezentačnímu klubu Real bronzio. Vyhraje doba 
kamenná nebo bronzová? 
Kromě horkých chvil pro animátory ručně modelovaných plastelínových 
pralidí oblečených v kožešinách (neboť chlup je značně nepoddajný materiál) 
a 40 stále připravených scén od bujného pralesa přes vyprahlou sopečnou 
krajinu po velkolepé bronzové město, čekal na tvůrce tvrdý oříšek. Chtěli 
natočit stop-motion fotbalový zápas tak, aby do něj dostali atmosféru  
a povzbuzování davu jako ve filmu reálně snímaném na kameru.

The story of the animated comedy Early Man is set in prehistoric times when 
mammoths roamed the Earth and people valued their home caves. After su-
ccessful films such as Creature Comforts, Wallace and Gromit and Chicken Run, 
british studio Aardman Animations with Academy Award-winning director 
Nick Park comes with a film about the clash of civilisations. 
Meet Dug, a typical fearless hero who along with his four-legged friend Ho-
gnob has to save his tribe and beloved home. It was invaded by Lord Nooth 
and the bronze Age army. Dug finds himself in the middle of enemy territory 
and in despair, he challenges Lord Nooth to a match in a strange game where 
two opposing sides chase an inflated ball made of skin. The future of his tribe 
is at stake and Dug has only one chance: to learn how to play football with 
ten equally clumsy cavemen and defeat the elite club Real bronzio. Will the 
Stone Age win over the bronze Age? 
Apart from challenges for animators of the hand-made clay cavemen dre-
ssed in pelts (hair is an extremely unyielding material for animation) and the 
preparation of 40 settings ranging from a primeval rainforest through arid 
volcano landscape to the magnificent bronze Age City, the authors had a 
very difficult task ahead of themselves. They wanted to make a stop-motion 
football match along with its atmosphere and crowd cheering as if it was 
shot in a live-action film.

Režie / Director Nick Park Scénář / Screenplay Mark Burton, James Higginson, John O‘Farrell, Nick Park 
Výtvarník / Designer Nick Park Technika / Technique stop-motion, plastelína / stop-motion, clay animation 
Hudba / Music Harry Gregson-Williams, Tom Howe Výroba / Produced by Aardman Animations, StudioCanal 
Distribuce / Distributor CinemArt

Pračlověk 
Early Man | 88 min | Velká Británie, Francie / United Kingdom, France | 2018

Bilance
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Malý Miguel sní o tom, že se stane se uznávaným muzikantem, jenže to má 
hodně těžké. V jeho báječné rodině, která ho má nadevšechno ráda, stojí 
všichni nějak proti. Může za to nezodpovědný pra-pradědeček, který kdysi 
opustil svou ženu i dceru Coco, aby se věnoval hudbě, a už se nikdy nevrátil. 
Prababička Coco zanevřela na všechno, co se muziky týče, a doma – z úcty 
k ní – s ní všichni drží basu. Malý Miguel se ale nevzdává. V Den mrtvých se 
nečekaně octne v záhrobí, kde se setká se svými zesnulými předky. 
brilantní počítačová animace a grafika, propracovaný scénář s přehršlí 
odkazů na mexické reálie od Fridy Kahlo, přes čivavy až po wrestlera a hrdinu 
brakových filmů El Santa řadí tento film k těm nejlepším ze studia Pixar. Tvůrci 
zdařile a nenásilně postihli duchovní rozměr mexické folklorní tradice uctívá-
ní zesnulých. Dobrodružný dětský příběh nese zároveň poselství, že smrt je 
součástí života, a téma smrti a jejího mysteria je tu pojednáno velmi vkusně.

Little Miguel dreams of becoming a popular musician. but everyone from 
his wonderful loving family is against it. It’s because his irresponsible great-
-great-grandfather left his wife and daughter Coco to pursue a career in 
music and never returned. Miguel’s great-grandmother Coco renounced 
music and everything related to it and the whole family – out of respect for 
her – supports her. but little Miguel won’t give up. On the Day of the Dead, 
he unexpectedly finds himself in the realm of the dead where he meets his 
late ancestors. 
Excellent computer animation and graphics, an elaborate script with an 
abundance of allusions to Mexican life and culture from Frida Kahlo to the 
Mexican wrestler and trash-films star El Santo ranks this film among the best 
films ever made by Pixar. Its authors successfully and naturally captured the 
spiritual element of the Mexican folklore tradition of celebrating the dead. 
The mystery of death is addressed very tastefully and the film also conveys 
the message that death is a natural part of life.

Režie / Director Lee Unkrich Scénář / Screenplay Adrian Molina, Matthew Aldrich Výtvarník / Designer 
Harley Jessup Technika / Technique 2D počítačem, 3D počítačem / 2D computer, 3D computer Hudba / Music 
Michael Giacchino Výroba / Produced by Disney-Pixar, Falcon a.s. Producent / Producer Darla K. Anderson, Mary 
Alice Drumm, John Lasseter Distribuce / Distributor Falcon

Coco
105 min | Spojené státy / United States | 2017
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Režie / Director Jan Švankmajer Scénář / Screenplay Karel Čapek, Josef Čapek, Jan Švankmajer Výtvarník / 
Designer Jan Švankmajer Technika / Technique loutka, plošková animace, reálné záběry / puppet, cut out, real 
shooting Výroba / Produced by Athanor Producent / Producer Jaromír Kallista

Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na stolech. 
Na věšáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového papíru, papundeklová 
motýlí křídla, pestře pomalovaná, a černé lesklé krovky brouků. U stolu 
v koutě místnosti sedí šest místních ochotníků: režisér, Růžena, pan Václav, 
pan borovička, Ajznboňák Kopřiva a slečna Jitka. Tulák leží doma s ischia-
sem. Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. „během zkoušky se prolnou životy 
ochotníků s osudy Čapkových postav. Režisér – Cvrček umoří pana Václava, 
milence své ženy. Pan Kopřiva, hrající Parazita, sežere slečnu Jitku – Larvičku. 
Panu borovičkovi se podaří převtělení do chrobáka tak přesvědčivě, že opustí 
nadobro svoji lidskou podobu. během zkoušky se rodí i umírá, čas nehraje 
roli. A to vše se odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se hmyz chová jako lidi 
a lidé jako hmyz. 
„Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii 
prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této 
civilizace s mraveništěm. Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovy 
Proměny,“ uvedl Jan Švankmajer.

A small-town pub after hours, the chairs are upside down on the tables. 
On the hanger are “insect dresses”: crepe paper skirts, colourful cardboard 
butterfly wings and black shiny insect elytra. At a table in the corner of the 
room are seated six local amateur theatre enthusiasts: the director, Růžena, 
Mr. Václav, Mr. borovička, railroader Kopřiva and Miss Jitka. Tulák is at home 
because of his sciatica. The Dor beetle and Pupa haven’t arrived yet. As the 
rehearsal of the play From the Life of Insects by the Čapek brothers progre-
sses, the actors find themselves living out the lives of their characters. The 
director – Cricket – tortures his wife’s lover, Mr. Václav. Mr. Kopřiva, playing 
the role of Parasite, eats Miss Jitka – Larva. Mr. borovička literally transforms 
into a dung beetle and leaves his human form behind. The characters of the 
play are born and die with no regard to time. Everything is set against the 
backdrop of Čapek’s play where insects behave like people and people like 
insects. 
“From the Life of Insects is a misanthropic play. My screenplay only extends 
this misanthropy, as man is more like an insect and this civilisation is more 
like an anthill. One should also remember the message in Kafka’s The Meta-
morphosis,” stated Jan Švankmajer. 

Hmyz 
Insects | 98 min | Česká republika, Slovensko / Czech Republic, Slovakia | 2018

Bilance
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Režie / Director Martin Kotík, Inna Evlannikova Scénář / Screenplay Jesper Møller, Petr Nepovím, Miloš 
Kirschner, Dan Harder Výtvarník / Designer Martin Zahradník Technika / Technique 3D počítačem / 3D 
computer Hudba / Music Jiří Škorpík Výroba / Produced by Rolling Pictures Producent / Producer Martin Kotík

Hurvínek je bystrý, ale trochu příliš živý kluk s velkou ambicí, a to dokončit 
poslední úroveň počítačové hry Pán loutek. Kdyby se mu podařilo dostat se 
do herní Síně slávy, získal by snad konečně pozornost taťuldy, pana Spejbla. 
Ale dokončení této hry se ukáže být jen začátek skutečného dobrodruž-
ství, které dovede Hurvínka, Žeryka a Máničku do zapomenutých sklepení 
loutkového muzea. Zde Hurvínek aktivuje magický disk a tím oživí všechny 
loutky, ale také prastarého monstrózního pána loutek bastora. 
Animovaný příběh pro celou rodinu vznikal více než sedm let pod vedením 
producenta a hlavního režiséra Martina Kotíka a výtvarníka Martina Zahrad-
níka. Pracoval na něm tým špičkových scenáristů, animátorů a trikařů z růz-
ných evropských zemí. Spoluautorem příběhu a členem režijního týmu byl 
Jesper Møller, mimo jiné režisér filmu Asterix a Vikingové. Při vzniku filmu 
byly využity nejmodernější technologické postupy, snímek je natočen ve 3D, 
a přitom neztrácí nic z poetiky a humoru založených na věčném špičkování 
Hurvínka s „taťuldou“ Spejblem.

Harvie is a smart but slightly too lively boy with one ambition, to finish the 
last level of his computer game. Once in the Gamers Hall of Fame, his ab-
sent-minded father, Mr. Spejbl, would finally be proud of him. but finishing 
the game turns out to be only the start of a real adventure that takes 
Harvie, his dog Jerry, and his friend Monica deep into the forgotten realms 
of the city’s old puppet museum. And as Harvie accidentally activates a le-
gendary magic disc, he brings the museum and all its puppets to life along 
with the ancient and monstrous puppet master! 
For executive producer and director Martin Kotík along with graphic 
designer Martin Zahradník, the production of this animated family film 
took more than seven years. The production team consisted of top scree-
nwriters, animators and special effects artists from all over Europe. The 
co-creator of the story and a member of the directing team was Jesper 
Møller, who directed for example Asterix and the Vikings. The 3D animated 
film was made using state-of-the-art technological methods, but it didn’t 
lose the poetics and humour based on the endless teasing between Harvie 
and his dad Spejbl.

Hurvínek a kouzelné muzeum 
Harvie and the Magic Museum | 86 min | Česká republika / Czech Republic | 2017

 Taking Stock
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Režie / Director Paul King Scénář / Screenplay Simon Farnaby, Paul King Výtvarník / Designer Technika 
/ Technique reálné záběry, mix technik / real shooting, mixed media Hudba / Music Dario Marianelli Výroba / 
Produced by DreamWorks Animation Producent / Producer David Heyman

britský režisér a scenárista Paul King se vrátil k příběhům nalezeného 
médi Paddingtona a převedl do filmové podoby další dobrodružství ply-
šového chlupáče v červeném klobouku podle oblíbené knižní předlohy 
Michaela bonda. 
Medvídek pocházející z Peru se už šťastně usadil u své adoptivní rodiny 
brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Své tetě Lucy, která 
touží vidět Londýn, chce pořídit dárek ke stým narozeninám, a tak začne 
pracovat, aby si na něj vydělal. V zapadlém krámku objeví kouzelné leporelo 
s obrázky Londýna, ale není sám, komu se rarita líbí. Silně se o něj totiž 
zajímá i jistý krachující herec Phoenix buchanan (mistr převleků Hugh Grant) 
a Paddington se neprávem dostane do vězení. Čekají ho dramatické honičky, 
útěk z vězení, skvěle vypointované groteskní situace i prohlídka Londýna. 
Jeho putování dokreslují úžasné výtvarné nápady, kouzelné archivní zábě-
ry i originální animace historického leporela.

british director and screenwriter Paul King returned to the stories of the 
found bear Paddington by Michael bond and adapted another adventure of 
this plush fuzzball in a red hat for the big screen. 
Having settled with his adoptive family, the browns, Paddington – originally 
from Peru – has become popular in his community. He gets a job in order 
to make money for a present for his aunt Lucy, who longs to see London. 
He discovers a pop-up book of London in an antique shop, but he’s unfor-
tunately not the only one who would like to get his hands on this rarity. The 
other one is a failed actor named Phoenix buchanan (played by master of 
disguise Hugh Grant) and Paddington unjustly winds up in prison. He will 
experience dramatic pursuits, a prison escape, humorously written slapstick-
-like situations and a tour of London. His quest is visually supplemented by 
amazing artistic ideas, magical archive footage and an originally animated 
pop-up book.

Paddington 2
103 min | Velká Británie, Francie / United Kingdom, France | 2017

Bilance
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This Czech Television 3D animated 
bedtime Story stars a tiny elephant 
who wants to find his place in the 
giant elephant world. but when you 
have a brave heart and a good friend, 
you can achieve as much as big 
strong elephants! 
bedříšek is an elephant boy who did-
n’t grow too much – he is actually the 
size of a puppy and is about ankle-
-height to other elephants. In the ele-
phant world, size and strength matter 
so other elephants literally look down 
on him. but bedříšek doesn’t let that 
get to him and along with his friend 
cheeky Hyrax Eda (Hyraxes are distant 
relatives to elephants and Eda is the 
only boy in the school smaller than 
bedříšek), they boldly take on missi-
ons put before them by his father and 
life itself. 

Animovaný večerníček České televize 
v technologii 3D počítačové animace 
o maličkém slonovi, který se musí pro-
sadit v obrovském sloním světě. Ale 
když máte statečné srdce a dobrého 
kamaráda, můžete dosáhnout totéž, 
co velcí siláci! 
bedříšek je sloní kluk, který moc ne-
vyrostl – vlastně je velký jen asi jako 
štěně, a tak ostatním slonům sahá 
sotva po kotníky. Ve sloním světě se 
přitom oceňuje hlavně velikost a síla, 
ale i když se na něj ostatní sloni dívají 
doslova „z patra“, bedříšek se odradit 
nenechá. Spolu se svým kamarádem, 
prostořekým damanem Edou (damani 
jsou příbuzní slonů a Eda jediný kluk 
ve školce, který je menší než bedříšek) 
se odvážně vrhá do úkolů, které před 
něj staví jeho tatínek i sám život.

Režie / Director Libor Pixa Scénář/ Screenplay Iva Macků Technika / 
Technique 3D computer / 3D počítačem Hudba / Music Jan Petr Muchow 
Výroba / Produced by Česká televize

CZ , 2013, 9 x 7 min

Sloní školka / The Elephant Nursery
Tatínek vaří lektvar / 
Daddy Brews an Elixir
Jak se Bedříšek přestal bát /  
How Beda Overcame His Fears
Tatínkův souboj / Daddy’s Duel
Bedříšek hledá bratra /  
Beda’s lookin’ for His Brother
Betynka / Little Betty
Zkouška z troubení / Trumpeting Exam
Proč je lepší běhat po svých / 
Why Is It Better to Run on your Own Feet
Nejlepší prázdniny / The Best Holiday

Nejmenší slon na světě / The Smallest Elephant in the World

Animo
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Moderní české animované pohádky. Pásmo představuje tradiční 
i nové pohádky, jak je neznáte. Autoři z řad nastupující gene-
race tuzemských animátorů se nezávisle na sobě rozhodli ve 
svých filmech věnovat dětem. Originální hravou formou a každý 
po svém zpracovali nebo rozvinuli klasická i nová pohádková 
témata. Často humorné a překvapivé zvraty v příbězích mladých 
tvůrců ale vždy vyústí v univerzální pohádkové poselství, kde 
se pýcha a hamižnost nevyplatí, zato s trochou odvahy a štěstí i 
ten nejmenší hrdina najde cestu z nesnáze. Ať už jeho cesta vede 
temným lesem, bažinou, tmavou nocí nebo zlým snem.

Modern Czech animated fairy-tales. This showcase introduces 
traditional and new fairy-tales as you‘ve never seen them before. 
Authors from the ranks of the new generation of Czech anima-
tors have independently decided to focus on children in their 
films. Using an original and playful form, they each adapted or 
expanded classic and new fairy-tale themes. but what are often 
humorous and surprising twists in their stories always end with 
the universal fairy-tale message that pride and greed don’t pay 
off but with a little courage and luck, even the smallest of heroes 
can find their way out of trouble. Whether the way takes them 
through a dark forest, swamp, scary night or a nightmare.

Karkulka a 7 trpaslíků
Little Red Riding Hood and the Seven Dwarfs
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O Červené Karkulce / Little Red Riding Hood
Režie / Directed by Martina Holcová, CZ, 2017, 4 min
Jak by skončil vlk, kdyby všechny karkulky cvičily judo? 
What would happen to the wolf if all the Little Red Riding Hoods learned judo? 

Bílí koně došli / Run out of White Horses 
Režie / Directed by Iveta Kotačková, CZ, 2017, 7 min 
Ono se řekne zachránit princeznu a vzít si ji za ženu. Ale co dělat, když jsou už 
všechny zadané a žádná o záchranu nestojí? 
Save the princess and marry her, they say. but what should one do when all the 
princesses are taken and none wants to be saved? 

Bažinou / Through the Marsh 
Režie / Directed by Kryštof Ulbert, CZ, 2017, 6 min 
Cesta do školy mívá svá úskalí, natož když cestou potkáte vodníka. 
The journey to school has its own obstacles, even without meeting a water sprite. 

O Kovladu / Kovlad  
Režie / Directed by Kateřina Čupová, CZ, 2017, 8 min 
Pozapomenutá klasická pohádka boženy Němcové v citlivém výtvarném zpra-
cování připomíná, že pýcha předchází pád. 
božena Němcová’s sensitively portrayed half-forgotten fairy-tale reminds us 
that pride comes before a fall. 
Probouzeč / Awaker 
Režie / Directed by Filip Diviak, CZ, 2017, 10 min 
Chodit od domu k domu po horských samotách a probouzet lidi není jedno-
duché zaměstnání. A přiznejme si i docela nuda. Než za to ovšem hlavní hrdina 
dostane místo peněz zvoneček. 
It’s not an easy job to go house to house and wake people. And, let’s face it, it’s 
quite boring. but only until the protagonist is paid with a bell instead of money. 
Otesánek / Insatiable 
Režie / Directed by Linda Retterová, CZ, 2017, 5 min 
Už jste slyšeli o tom, že je Otesánek plstěný a žije ve světě z hadříků a látek? 
Kultovní nenasyta znovu na scéně. 
Have you heard that Insatiable is made from felt and lives in a world of cloth 
and fabric? The return of the cult greedy guts. 
Klekánice / Twilight Witch 
Režie / Directed by Zuzana Skopalová, CZ, 2017, 7 min 
Výtvarně sugestivní zpracování klasické báchorky o klekánici, se kterou musí 
svést boj mladý chlapec. 
This film is an artistically suggestive adaptation of a classic tale about the twili-
ght witch, which a young boy has to fight. 

Plody mraků / Fruits of Clouds 
Režie / Directed by Kateřina Karhánková, CZ 2017, 10 min 
Roztomile chlupatý a neškodný hrdina, který se vydává na cestu. Všichni ho od 
cesty zrazují. V sázce není nic méně, než záchrana celé jedné malé civilizace. 
Our adorably fuzzy and harmless hero sets out on a journey. Everyone is trying to 
talk him out of it. There is nothing less at stake than saving a small civilisation.
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Režie / Directed by Blanka Šperková, Výtvarník / Designer Blanka 
Šperková Hudba / Music Zdeněk Kluka Výroba / Produced by Synergia 
Film, Slovenská televízia Bratislava

SK, 1995, 7 x 8 min

Animovaný seriál blanky Šperkové 
s komentářem Mariána Labudy o ve-
selém klaunovi Emilovi Pampúšikovi, 
který se zčistajasna ocitne mimo svůj 
rušný cirkus. Najde ticho a pokoj, ale 
zároveň zajíce, kteří ho neustále ruší 
v jeho snaze si odpočinout. V každém 
příběhu si dělají naschvály a vzájem-
ně si kladou různé překážky, nakonec 
zajíci na Emilem nenápadně zvítězí  
a nakonec spolu dokážou žít a pocho-
pit jeden druhého...

Seriál festival Anifilm uvádí jako vzpo-
mínku na nedávno zesnulého herce 
– zde vypravěče – Mariána Labudu. 
Zároveň jde o připomínku méně 
známého Večerníčku, který režírovala 
jedna z „opomenutých režisérek“ 
blanka Šperková, ve spojení s naším 
programem krátkých filmů Opome-
nuté autorky české animace.

blanka Šperková’s animated series 
narrated by Marián Labuda stars a 
jolly clown called Emil Pampúšik (Emil 
the Doughnut) who suddenly finds 
himself away from his busy circus. 
He finds peace and tranquillity but 
also hares who constantly disturb his 
rest. In every story, they play tricks 
on each other and put obstacles in 
one another’s path, but in the end 
the hares inconspicuously win over 
Emil and they eventually find a way 
to live together and understand each 
other…

Anifilm screens the series in memory 
of the recently deceased actor – in 
this case narrator – Marián Labuda. It 
also draws attention to a less-known 
bedtime Story directed by one of the 
“forgotten female directors” blanka 
Šperková who is included in our 
programme Forgotten Czech Female 
Directors.

Emil Pampúšik / Emil the Doughnut

Ježindol / Hedgehogville
Modré zajace / Blue Rabbits
Haluškovníky / Noodles
Medveď / The Bear
Tornádo a Bufino / 
The Tornado and Bufino
Bufinove šteniatka / Bufino’s Puppies
Ježibaba / The Witch



241Exhibitions, Music Programme, Theatres and Special Events

Výstavy a video instalace| Exhibitions and video installations

Herní světy: další level české animace | Game Worlds: Another Level of Czech Animation 
Hladiny | Surfaces 
Milan Cais 

Hudební program / Music Programme

Aid Kid b2b Isama Zing, Maggie’s Marshmallows, Lazer Viking, barbora, Kalle, Xavier baumaxa, 
Jimmy Pé, VEES, Opak Dissu Label, ROLE, Cold Cold Nights, Unizone Crew 

Divadla a kreativní dílny / Theatres and creative workshops

Kabinet létajících úžasností | The Cabinet of Flying Wonders 
bajaja 
Kolotoč pohádek | Fairy-Tale Merry-Go-Round 
Vodnická pohádka | The Water Sprite Fairy-Tale 

Objev svého vnitřního tvora! | Discover your Inner being! 
Jak vznikl film | How Film Was Made

GAME ZONE & VR ZONE

VR KINO / VR CINEMA

ASTEROIDS!, Gorillaz – Saturn barz (Spirit House) 
Coco, INVASION! 
The Rose and I, Nothing Happens VR 
Song of the Sea 

VR HRy / VR GAMES

Dreams of Dali, Google Tilt brush 
Job Simulator, Rick and Morty 
Theatre VR

 Doprovodný program / 
 Accompanying Programme
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Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm se dlouhodo-
bě zaměřuje na výtvarně výjimečné projekty v oblasti anima-
ce. Proto zcela přirozeně sleduje i umělecký přesah  
z filmového do herního prostředí. Tento vývoj rozhodně nelze 
přehlédnout, neboť zásadním způsobem překonává další 
bariéru a vytváří specifické situace. Česká animace tak rozšiřuje 
své pole působnosti o nové médium, které tvůrcům otevírá 
širší možnosti prezentace a autorské svobody. Nyní jsme díky 
originálnímu přístupu výtvarníků a cílevědomých herních stu-
dií svědky jejich celosvětových úspěchů a prostřednictvím naší 
výstavy se do nových herních světů můžeme naplno ponořit.

V rámci výstavy budou, vedle upoutávek na hry, uvedeny také 
dokumentární filmy DevQuest – Episode 1: The Hard Way a New 
Game (r. Aleš brunclík).

Anifilm International Festival of Animated Films has for  
a long time been focusing on artistically exceptional animati-
on projects. And therefore it naturally closely observes artistic 
ventures reaching beyond films to games. This evolution can 
certainly not be ignored as it radically destroys yet another 
barrier and produces specific situations. Czech animation thus 
expands into a new medium which creates new presentation 
opportunities and brings more freedom for authors. Thanks 
to the unique approach of graphic artists and ambitious 
game studios, we now witness their world-scale success and 
our exhibition enables us to fully immerse ourselves in new 
game worlds. 

Alongside with the trailers for games, two documentaries – 
DevQuest – Episode 1: The Hard Way and New Game (dir. Aleš 
brunclík) – will be screened as part of the exhibition.

Ponořte se pod hladinu světla!

Dvojice projekčních instalací volného tvůrčího kolektivu z Vy-
soké školy uměleckoprůmyslové v Praze pracuje s motivem 
vodní hladiny, který nejenže neodmyslitelně patří k třeboňské 
rybníkářské tradici, ale letos se objevuje i ve festivalovém 
vizuálu. Ačkoli obě instalace dohromady tvoří jediné autorské 
dílo, jsou záměrně prezentovány tak, aby se jejich návštěvník 
musel pod světelnou hladinu nořit opakovaně, v různých si-
tuacích a různým způsobem. V denních hodinách je přístupná 
projekce na zámecké půdě, která je prezentována na několika 
vertikálních plochách, které diváka vyzývají k interakci, ke kon-
taktu, k doteku. Po setmění pak mohou návštěvníci vstupovat 
pod hladinu na čestném dvoře zámku, jejíž projekční plocha 
funguje celodenně jako nenápadný skulpturální objekt,  
a vychutnat si nedosažitelnost hladiny jako ve svébytném 
druhu světelných lázní.

Submerge Below the Surface of the Light!

Two projection installations by a free creative collective 
from the Academy of Arts, Architecture and Design in Pra-
gue work with the theme of a water surface that is not only 
inseparably linked to Třeboň’s fish farming tradition, but this 
year is also included in the festival visual. Even though both 
installations form a single work, they are deliberately designed 
in such a way that the festival visitors have to submerge below 
the surface of the light multiple times, in different situations 
and ways. During the day they can visit the projection at the 
chateau attic presented on several vertical surfaces which 
invite them to interact, to make contact and touch. After dark, 
the visitors can submerge below the surface at the courtyard 
with a projection surface which during the day functions as an 
inconspicuous sculpture, and enjoy the unreachability of the 
surface as in a special kind of light spa. 

Herní světy: další level české 
animace / Game Worlds: Another 
Level of Czech Animation
Kurátor / Curator: Miroslav Růžička

Hladiny / Surfaces
Autoři / Authors: Martina Chlebounová, Vojtěch Kočí, 
Dávid Lipkovič, Julie Lupačová

Kurátor / Curator: Matěj Forejt
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Milan Cais, hudebník a vizuální umělec, uplatňuje svůj talent 
jak ve vizuálním umění, tak v hudbě, scénografii, performanci 
a ilustraci. Po dobu Mezinárodního festivalu Anifilm bude 
v Zámecké galerii státního zámku Třeboň probíhat výstava 
pořádaná sdružením JSMETADy, kterou připravili kurátoři Jan 
Mladovský a Jan Stolín.

Z hlediska časového odstupu je tvorba Milana Caise vymezena 
především dvěma dnes už kultovními projekty. Jedním z nich 
je autobiografický jukebox opatřený jeho portrétem nazvaný 
p3D-01, kterým diplomoval v ateliéru vizuální komunikace 
Jiřího Davida na pražské AVU. Druhým instalace Noční hlídač 
– z tváře vypreparovaný pár velkých živých očí, ztělesnění 
neúnavného pozorovatele, jenž z nadhledu střechy pražského 
Goethe institutu tiše vnímal vše, co se dělo v ulicích pod ním.

Všechny zásadní výstavy Milana Caise se nesly v duchu tema-
tizace vlastní životní zkušenosti. Jiné to není ani teď. To, co se 
ale mění je základní vyznění jeho prací. Z ryzího subjektivismu 
postaveného na konkrétních událostech, jakým bylo například 
narození prvního dítěte, se posunul do obecnější roviny.

Milan Cais komunikuje pomocí obecně známých, a proto i 
dobře čitelných a sdělných symbolů. To, že používá nekompli-
kované příměry, ale rozhodně neznamená, že také jeho sdělení 
jsou prostá, i když se týkají zdánlivě jednoduchých věcí, jako 
jsou oddanost, láska nebo odpuštění.

Radek Wohlmuth (původní text zkrácen)

Musician and visual artist Milan Cais demonstrates his talent in 
visual art, music, stage design, performance and illustration. 
His exhibition organised by JSMETADy society will be held at 
the Chateau gallery during the whole Anifilm International 
Festival of Animated Films. The Exhibition was curated by Jan 
Mladovský a Jan Stolín.

Looking back, Milan Cais work has been primarily demarcated 
by two legendary projects. The first was an autobiographical 
jukebox bearing his portrait, entitled p3D-01, which was his 
graduation project at the Jiří David Visual Communication 
Studio at the Academy of Fine Arts, Prague. The other was  
the Night Watchman, an installation placed on the roof of the 
Goethe Institute in Prague. It consisted of a pair of large 
animated eyes extracted from a face, representing a tirele-
ss observer, who quietly beheld all that was happening in 
the streets below.

All of Milan Cais’ important exhibitions were in the spirit of the 
thematization of his own personal experiences. And it is no 
different now. What has changed, however, is the substance 
of his works. He has progressed from pure subjectivism based 
on specific events, such as the birth of his first child, to a more 
general level. 

Milan Cais uses generally known symbols, which are thus easy 
to interpret and communicative. The use of uncomplicated 
metaphors in no way means that his messages are not sophi-
sticated even if they concern seemingly simple things, such as 
devotion, love or forgiveness. 

Radek Wohlmuth (original text abridged)

Milan Cais
Výstava / Exhibition

Partneři / Partners: JSMETADY a CSUMT

Kurátoři / Curators: Jan Mladovský, Jan Stolín
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attention of both fans and critics who are drawing comparison 
to artists such as Jon Hopkins or Apparat. Aid Kid‘s eponymous 
debut album from 2015 was hailed as a Czech electronic music 
masterpiece. He won the popular vote at the Czeching 2015 
Awards and was awarded Newcomer of the year at the 2015 Vinyla 
Awards. As a composer, he worked on a number of spots, jingles, 
installations and videomapping projects.

Isama Zing (SK) 
Isama Zing je nový klubový projekt producenta a DJ Jonatána 
Pastirčáka (Pjoni), ktorý je zároveň členom kolektívu Mäss. Hudba 
Isama Zing je odrazom rôznorodosti vzájomne prepojených 
žánrov súčasnej elektronickej hudby. Kombinácia modulovaných 
field recordings s industriálnymi beatmi a krehkými melódiami 
nepriamo ilustruje dozvuk civilizačnej strojovosti, ktorá sa v tvorbe 
Isama Zing organicky rozdeľuje a znovu spája v celok skladieb. 

Isama Zing is the new club project of producer and DJ Jonatán 
Pastirčák (Pjoni) who is also a member of the Mäss collective. His 
music reflects the diversity of interlinked genres of contemporary 
electronic music. His combination of modulated field recordings 
with industrial beats and fragile melodies indirectly illustrates the 
lingering tones of civilizational mechanicity which in his music 
organically disconnects, reconnects and forms songs.

Aid Kid b2b Isama Zing 
Dva elektroničtí producenti se zálibou v dekonstruované 
klubové hudbě se potkávají ve společném DJ setu.

Two electronic music producers with a passion for deconstruc-
ted club music meet in a joint DJ set.

Aid Kid 
Pražský producent Aid Kid (Ondra Mikula), který už dávno není 
dítě, je vycházející hvězdou české elektronické scény. Jeho 
sofistikovaný přístup k taneční hudbě je důvodem, proč si získal 
jak fanoušky, tak kritiky, kteří ho přirovnávají k umělcům, jako jsou 
např. Jon Hopkins či Apparat. Aid Kidovo eponymní debutové 
album z roku 2015 je považováno za mistrovské dílo české 
elektronické hudby. Vyhrál cenu diváků Czeching 2015 a také cenu 
pro nejlepšího nového umělce na hudebních cenách Vinyla 2015. 
Jako skladatel spolupracoval na tvorbě mnoha spotů, znělek, 
instalací a videomappingů.

No longer a kid, Prague-based producer Aid Kid (Ondra Mikula) is 
a rising star of the Czech electronic music scene. His sophisticated 
approach to dance music is the reason why he attracts the 

Maggie’s Marshmallows 
Tříčlenná kapela z Prahy, která vyrůstala na 80‘s garage punko-
vých kapelách, jako Gories, Gruesomes, a vlivech amerických 
garage kapel konce šedesátých let. Postupem času začaly tvorbu 
formovat inspirace z dalších žánrů, ale slabost pro starý kytary a 
šedesátkový zvuk zůstala. V roce 2014 se kapela upsala americké-
mu labelu Get Hip Recordings, u kterého vydala v roce 2014 první 
singl Come Along a dva roky poté stejnomenné debutové album 
produkované Jimem Diamondem.

This three-piece band from Prague grew up on the 80s 
garage punk bands such as Gories and Gruesomes and 

Středa 2. května / Wednesday, May 2

Hudební program / Music Programme

Úterý 1. května / Tuesday, May 1
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American garage bands of the late 60s. Their music gradually 
absorbed also inspirations from other genres, but their soft 
spot for old guitars and sixties sound hasn’t disappeared. In 
2014, the band signed with American label Get Hip Recor-
ding, which published their first single Come Along and two 
years later also their debut album produced by Jim Diamond.

Barbora 
barbora je promotérka a dýdžejka působící v Praze. Pořádá 
večery elektronické hudby v Klubu FAMU a party s názvem Te-
tris. Na jednom pódiu se už sešla se jmény jako Roman Flügel, 
Recondit, Mall, PLO Man, Sebastian Mullaert, Matrixxman, Julie 
Govor, Wolfram, Waxtefacts label atd. 
Díky setům na celé řadě velkých party (Stalin, Komiks či Cukr) 
získala zkušenosti s hraním před velkým publikem, což jí po-
mohlo zdokonalit styl a techniku. Její nejnovější mixy se ubírají 
trochu jiným směrem a kombinují vokály, vliv acid housu a 
hutné basy. V jejím jedinečném stylu se mísí moderní kýč se 
zvukem devadesátek.

barbora is a Prague-based DJ and a promoter. She takes care of 
electronic music nights at Klub FAMU and runs a party called 
Tetris. As a DJ, she has supported Roman Flügel, Recondite, 
Mall Grab, PLO Man, Sebastian Mullaert, Matrixxman, Julia 
Govor, Wolfram, Waxtefacts label etc. 
Her DJ sets at a variety of parties like Stalin, Komiks, and Cukr 
have given her experience with large audiences, and she is 
continually improving her style and technique. Her most re-
cent mixes have changed direction, bringing together vocals, 
acid influence, and dense bass. Her unique style combines 
modern kitsch with nineties sound.

Lazer Viking
Pátý jezdec apokalypsy a poslední nefalšovaný antihrdina, 
mytické monstrum i žijící legenda zároveň – Lazer Viking je 
armáda jednoho muže s posláním proměnit každý zaplivaný klub, 
zapomenutý vesnický sál či řadovou garáž v Mekku rock’n’rollu. 
Prorok krutovlády elektrických kytar, věrozvěst hitového kánonu 
budoucnosti a sériový vrah vyčpělého trendu, který zná jedinou 
rychlost – na dřeň. Lazer Viking je všechno, co jste kdy mohli chtít, 
ale nikdy neměli kuráž si o to říct. Milujte ho nebo nenáviďte, ale 
smiřte se s krutou realitou, že bez něj už dál nelze žít.

The fifth horseman of the apocalypse and the last true anti-
-hero, a mythical monster and a living legend at the same time 
– Lazer Viking is a one-man army on a quest to turn every filthy 
club, every forgotten community centre in the countryside 
and every garage into the Mecca of Rock’n’Roll. This prophet 
of electric guitar tyranny, this apostle of future hitmaking and 
a serial killer of stale trends knows only one speed – break-
neck. Lazer Viking is everything you ever wanted but didn’t 
have the guts to ask for. Love him or hate him, but accept the 
cruel reality that you can’t live without him. 
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Kalle 
Předskokani interpretů jako Scott McCloud, boduf Songs nebo 
Scott Kelly, tři roky po debutovém Live from the Room, za které 
dostali cenu Anděl 2015 za alternativní hudbu, Kalle vyslali 
do světa své druhé album Saffron Hills. Vždy pracují vlast-
ními osvědčenými postupy a výrazovými prostředky, které 
podtrhují specifickou a osobní atmosféru skladeb. Gradace 
vrstvených kytar dává Kalle silnou post-rockovou intenzitu, za-
tímco slowcoreová repetetivnost drží hudbu při zemi a vytváří 
dostatek prostoru pro zpěv Veroniky, který nechává do písní 
Kalle proplout mnohdy až popovou hitovost.

Three years after their Anděl-winning debut album Live from 
the Room, the supporting band of such acts as Scott McCloud, 
boduf Songs and Scott Kelly returns with their second album 
Saffron Hills. The band always uses their own tested methods 
and means of expression underlining the specific and intimate 
atmosphere of their songs. Intensifying layered guitars gives 
Kalle a considerable post-rock intensity, while their slowcore 
repetitiveness keeps their music on the ground and gives 
space to their singer Veronika whose vocals often add pop 
catchiness. 

Xavier Baumaxa 
Xavier baumaxa je buránek regionálního charakteru, se stále 
větším geografickým a mezigeneračním přesahem. Své písně 
skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je: seká-
ní dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem 
či naznak, zatloukání hřebíků hundrtfýrcych – stovek, hodin 
natírání plotu tixotropní lazurou, kopání ilegálních trativodů, 
přejíždění středové dálniční přerušované čáry a to hlavně v noci, 
cvakání zuby po přejetí dvojité nepřerušované čáry a to hlavně 
nad ránem, v neposlední řadě také poslouchání praskotu krbu, 
které je však arytmické, takže je to sporné...

Xavier baumaxa is a regional hayseed with growing geographi-
cal and intergenerational appeal. He composes his songs while 
practicing rhythmical exercises like chopping wood, nailing 
long nails, hundreds of hours painting fences with thixotropic 
glazing, illegal drainage digging, crossing the broken line on the 
highway at nights, teeth chattering after crossing the double 
solid line in the mornings and last but not least also listening to 
crackling wood in the fireplace which is not rhythmical anyway 
and so it’s debatable…

Jimmy Pé 
Jimmy Pé by si klidně mohl říkat průzkumník zlomených beatů. 
Jeho elektronická hudba si úspěšně hledá cestu do celého světa. 

Čtvrtek 3. května / Thursday, May 3
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VEES 
Indie rockové jihočeské trio Vees se po šesti letech vrací s novým 
našláplým albem No Way back. Sestavu tvoří basista a zpěvák 
Jan bernard Vaněček, bubeník František Vácha a kytarista a 
zpěvák Matěj Vodička. O mix a mastering se postaral Michal 
Šťastný alias „Amák“ známý například ze skupiny Sunshine či ze 
spolupráce se skupinou Killing Joke a mnoha dalšími. Suverénní, 
strhující projev a zvukové experimenty řadí tuhle kapelu ke 
špičce indie rockové scény.

After six years, the South bohemian indie-rock trio Vees is back 
with a new record called No Way back. The band’s line-up is 
composed of bassist and singer Jan bernard Vaněček, drummer 

Opak Dissu Label 
Svitavský hiphopový kolektiv Opak Dissu na sebe upoutal 
pozornost virálně šířenými tracky, které vtipně glosují nešva-
ry stagnující rapové scény a zesměšňují její klišé. Opak Dissu 
vypouští po internetu do světa virtuální rapperské identity jako 
je „vesnická legenda, buran one“ Asap Jarda nebo „nejnaštva-
nější yorkshire v České republice“ young Lvíše. Komediální rap v 
České republice ještě nikdy nebyl takhle humorný.

Opak Dissu, a hip-hop collective from Svitavy, attracted 
attention by their viral tracks that humorously comment on the 
stagnating Czech rap scene and ridicule its clichés. Opak Dissu 
releases viral rapper identities such as “countryside legend, 
yokel one,” Asap Jarda and the “angriest yorkshire Terrier in the 
Czech Republic” young Lvíše. Never before has comedy rap in 
the Czech Republic been so funny.

Z produkčního hlediska tento se tento slovenský mixer dokáže 
lehce pohybovat mezi žánry, aniž by ztratil vlastní originální 
zvuk, jehož hlavní ingrediencí jsou zlomené beaty okořeněně 
charakteristickými skoky mezi melancholií a euforii. 

Jimmy Pé je také spoluzakladatel labelu GERGAZ, kde také vy-
dává většinu své hudby. Jeho věci už upoutaly pozornost hvězd, 
jako jsou The Gaslamp Killer, Flying Lotus, baauer, Tokimonsta, 
UZ, Lefto, Daedelus, Dj Craze, Eskei83’s či vítěz Red bull DJ 
Contest Thre3style.

Jimmy Pé won’t mind calling himself a broken beat explorer. 
His cut-up electronica is slowly but successfully finding its way 
to worldwide audience. Production-wise, this Slovak producer 
can jump in to various music territories without failing to keep 
his own signature sound which main ingredients are broken 
rhythms spiced up by characteristic leaps between melancholy 
and euphoria.

Jimmy Pé is also a co-founder of GERGAZ label where he 
releases most of his music. His tunes already managed to caught 
The Gaslamp Killer, Flying Lotus, baauer, Tokimonsta, UZ, Lefto, 
Daedelus, Dj Craze, Eskei83’s and Red bull DJ contest winner 
Thre3style attention and others.

František Vácha and guitarist and singer Matěj Vodička. The 
mixing and audio mastering of the record was done by Michal 
Šťastný alias “Amák”, known from the band Sunshine and his 
collaboration with Killing Joke and many others. Confident 
expression and sound experiments rank this band among the 
elite of our indie-rock scene.

Pátek 4. května / Friday, May 4
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dechové nástroje, akordeon nebo zvonkohru. bohatý zvuk je 
pečlivě zaranžován do písní s intimní atmosférou a pestrým 
dynamickým rozsahem, zvukově se Cold Cold Nights pohybují 
někde na pomezí post rocku, indie folku a ema.

Cold Cold Nights released their first album (The) Last Summer 
in March 2017. The debut of the band formed around Jakub 
Jirásek tells the stories of lonely millennials struggling with tra-
ditional concepts of gender roles, nationality and long-distance 
relationships. Apart from the usual instruments, the band uses 
wind instruments, an accordion and chimes. Their rich sound is 
carefully arranged into songs with an intimate atmosphere and 
a varied dynamic range. The style of Cold Cold Nights oscillates 
somewhere between post rock, indie and emo.

ROLE 
ROLE jsou kvartet z Karlína nebo odkud, devadesátková kopír-
ka, protože hrajou na kytary, kapela která zní jako Priessnitz 
nebo Lucie, protože zpívají česky. Mají za sebou desku RÁNA, 
kterou nabízej zadarmo, protože dneska se prodávají jen viny-
ly a gramofon doma ani jeden nemá. Ale jejich hity vás udrží 
na parketu celou noc!

ROLE is a four-piece band from Karlín or God knows where, 
a 90s copy band because they play guitars and a band that 
sounds like Priessnitz and Lucie because they sing in Czech. 
Their album RÁNA is offered for free because these days peo-
ple buy only vinyl and no one from the band has a gramopho-
ne. but their hits will keep you dancing all night long!

Cold Cold Nights 
Cold Cold Nights vydali první desku (The) Last Summer 
v březnu 2017. Debut skupiny poskládané kolem Jakuba 
Jiráska vypráví příběhy osamělých mileniálů potýkajících se 
s tradičními koncepty genderových rolí, národní příslušnosti 
a se vztahy na dálku. Kromě obvyklé instrumentace využívají 

Unizone Crew
Unizone crew začala působit od počátku roku 2017 ve složení 
UNKNXWN a notsureyet. Dvojici milovníků nejrůznějších 
variací taneční hudby o rok později doplnil i Kewu. V tmavém 
koutě pražské scény tak zmutoval amorfní klubový virus, který 
ve svém genomu nese dlouholeté zkušenosti, technickou zruč-
nost za djskými decky, drzost nabourávat žánrová klišé  
i nevyléčitelný entuziasmus pramenící z nekonečného kolobě-
hu hledání a nacházení nových zvuků a estetik.

The Unizone crew was founded at the beginning of 2017 by 
UNKNXWN and notsureyet. These two lovers of different vari-
ants of dance music were joined by Kewu a year later. In a dark 
corner of the Prague scene they formed a mutated amorphous 
club virus with a genome encoded with years of experience, 
technical skill with DJ decks, the boldness to destroy genre cli-
chés and an incurable enthusiasm stemming from an endless 
cycle of searching for and finding new sounds and aesthetics.

Sobota 5. května / Saturday, May 5



249Exhibitions, Music Programme, Theatres and Special Events

Středa, 2. května / Wednesday, May 2

Kabinet létajících úžasností /  
The Cabinet of Flying Wonders 
Kejklířské divadlo

Připravil a žongluje / Prepared and juggled by: 
Vojta Vrtek

Italský žonglérus Vojtáno Vitorio z Doudleb vás seznámí 
s užitím žonglování v běžném životě. Přímo před vašimi zraky 
dojde na žonglérskou svačinku, magický oběd i čarodějné 
koště po babičce. Dech se vám bude tajit při pohledu na rej 
speciálních italských nožů či ohnivé žonglování na jednokolce. 
Odejdete poučeni, udiveni i pobaveni.

Kabinet létajících úžasností je výběr z originálních i klasických 
kejklířských kusů spojených do svébytného alternativního 
divadelního představení.

Italian jugglerius Vojtano Vitorio from Doudleby will show 
you the use of juggling in normal life. In front of your very 
eyes, he will perform a juggler snack, magical lunch and take 
out his granny’s magical broom. you will hold your breath in 
awe when seeing a whirl and twirl of Italian knives and fiery 
juggling on a unicycle. you will leave educated, amazed and 
entertained. 

The Cabinet of Flying Wonders is a selection of original and 
classical juggler tricks combined into an inventive alternative 
theatre performance. 

Čtvrtek, 3. května / Thursday, May 3

Bajaja 
Kejklířské divadlo

Připravil / Prepared: Vítězslav Marčík

Princ Jaroslav, známý pod jménem bajaja, vyjel do světa do-
provázen svým věrným koníčkem Šemíčkem v září roku 1995. 
Na své cestě za poznáním, že kdo miluje, má život věčný, projel 
celý svět (nebo alespoň celou naši zemi), zabloudil na nejeden 
(tuzemský i zahraniční) festival a z pražské přehlídky Dítě v 
Dlouhé si přivezl Cenu Vojty šálka (1999). Získal ji určitě proto, 
že všechna představení rodinného divadla Marčíků nejsou 
pouhým převyprávěním pohádkových příběhů, ale svébytným 
způsobem budí představivost diváků a sálá z nich naděje, že 
když budeme jen trochu chtít, nic není ztraceno.

Accompanied by his trusty steed Šemíček, Prince Jaroslav, 
known as bajaja, set out into the world in 1995. On his journey 
to learn that he who loves has eternal life, he travelled through 
the whole world (or at least the whole country) and found 
himself at many festivals (here as well as abroad) and won the 
Vojta Šálek Award at the 1999 Dítě v Dlouhé showcase. The 
reason he won it was certainly because all the performances 
of the Marčík Family Theatre are not mere retelling of fairy-
-tales, but they stimulate the imagination of the viewers in an 
original way and show hope that if we try at least a little bit, 
nothing is lost. 
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Sobota, 5. května / Saturday, May 5

Vodnická pohádka /  
The Water Sprite Fairy-Tale 
Koňmo divadelní společnost / Koňmo Theatre Group

Připravil / Prepared by: Vít Schuster a Koňmo

Klapy klap, klape mlýn..., že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, 
neboli kdo chce kam, pomozme mu tam...! Pohádka s lakotnou 
mlynářkou, přitroublým mlynářem, hodnou bětuškou, mazaným 
vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlýnské kolo možná 
zatočí, a dá-li bůh, dobro nad zlem opět nečekaně zvítězí. Rozver-
né představení pro malé i velké, ve kterém maňásci ožívají a opět 
dřevění, čert čaruje, vodník miluje, mlynářka hudruje, voda stříká a 
dva se při tom můžou strhnout! 
Současnou podobu inscenace dostala na podzim roku 2009 úpra-
vou pro dva herce a zejména převedením části zodpovědnosti na 
pět herců lipových z dílny řezbáře Honzy Růžičky.

Clack, clack, clacks the mill…that he that mischief hatches, mis-
chief catches or who loves to roam may lose his home...! In this 
tale about a greedy miller’s wife, slow-witted miller, kind bětuška, 
cunning water sprite and a real devil, the mill-wheel may turn 
and, if God provides, good may triumph over evil. This frolicsome 
performance will please children and grown-ups who will see the 
puppets come to life and freeze again, the devil practising sorcery, 
the miller’s wife yapping, the water splashing and everyone 
laughing! 
The current form of the performance was created in 2009 when it 
was modified for two actors and five puppets created by woodcar-
ver Honza Růžička.

Pátek, 4. května / Friday, May 4

Kolotoč pohádek /  
Fairy-Tale Merry-Go-Round 
Divadlo „Já to jsem“ / puppet theatre

Připravil / Prepared by: Vítězslav Marčík ml.

Dvě klasické lidové pohádky: O Jeníčkovi a Mařence a O velké řepě 
a třetí (O kohoutkovi a slepičce) na požádání. Všechny v jednom 
představení a vcelku tradičně zpracované divadlem ,,Já to jsem“ 
vás přivedou do světa originálních, ručně řezaných loutek (mari-
onet), hrajících své příběhy na našem kolotoči. Pojďme se vrátit 
k pouličnímu divadlu a starým kolotočům! Loutkové divadlo Já to 
jsem vzniklo z postkybernetickopankovodechovkove kapely, která 
zkoušela v Drahotěšicich u Marčíkových na statku. Živá hudba je, 
tím pádem, samozřejmostí. Představení je vhodné pro všechny, ale 
všechny představy asi neuspokojíme. 

Two classic folk tales: Hansel and Gretel and A Story about a Big 
Beetroot, and a third one (The Cock and the Hen) on request. All 
traditionally told in one performance by the Ja to jsem puppet 
theatre. The stories will take you to a world of original hand-carved 
puppets (marionettes) performing their stories on our merry-go-
-round. Let’s return to street theatre and old merry-go-rounds! 
The Ja to jsem puppet theatre was created from the remnants of 
a postcyberneticpunk brass band which rehearsed in Drahotěšice 
at the Marčik farm. That means that live music is guaranteed. The 
performance is appropriate for all, but sadly can’t satisfy everyo-
ne’s desires. 
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Objev svého vnitřního tvora! / 
Discover Your Inner Being!
Lektorka / Lector: Ester Nemjóová 

Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je vycházet s tvory v 
nás. Skvrnitý chobotnatec Nolip Nop, mihotavá krasavice Svít-
ná Filiška a chocholkovitý okřídlenec Dlouhý doručník. To jsou 
hlavní hrdinové hravého hudebního filmu, který vám pomůže 
nahlédnout do vašeho nitra. Tam se to jen hemží tvory, které 
společně objevíme. Sami už nám poví, jak vypadají, co rádi dě-
lají a jak je vyrobit! K objevování nám dobře poslouží drobné 
brožurky, které jsou nedílnou součástí celé dílny.

Ester Nemjóová je Absolventkou Ateliéru filmové a televizní 
grafiky na VŠUP. Věnuje se malbě obrazů, animovanému filmu, 
grafice, keramice, hudbě. Vede lekce pro děti v Ateliéru Anima 
a spolupracuje s dětským sborem Mifun.

The most important prerequisite for success is to be able to 
get along with our inner beings. Spotted proboscidian Nolip 
Nop, flickering beauty Luminous Phyllis and crested bird Long 
Deliverer. These are the heroes of a playful musical film that 
will help you to look inside yourself. It is full of beings we will 
discover together. They will tell us themselves what they enjoy 
doing and how we can create them. Small brochures which 
are an inseparable part of the workshop will help us while 
exploring.

Ester Nemjóová graduated from the Studio of Film and Televi-
sion Graphics at the Academy of Arts, Architecture and Design 
in Prague. She paints, animates, creates graphic designs, and 
makes pottery and music. She gives lessons to children at the 
Anima Studio and collaborates with the children’s choir Mifun.

Jak vznikl film / How Film Was Made 
představení knihy pro děti se zábavnou přednáškou / 
introduction of the book with an entertaining lecture

Lektoři / Lectors: 
Tereza Czesany Dvořáková, Jiří Forejt

Kniha Jak vznikl film. Výlet do světa filmové archeologie pro 
malé i velké vypráví o tom, co vše se muselo stát, než vznikl 
první celovečerní animovaný film. Průvodce Jirka a paní učitel-
ka Tereza vám knihu představí a s dětmi hravou, interaktivní 
formou promluví o dějinách filmu. Děti se dozvědí, jaké vyná-
lezy předcházely jeho vzniku, jak funguje klasický promítací 
přístroj a kteří lidé byli důležití v době vynálezu nového média 
a v prvních letech, kdy filmu obletěl svět. Součástí programu je 
také krátká vědomostní soutěž o cenu.

Tereza Czesany Dvořáková, odborná asistentka na Katedře 
filmových studií FFUK, se mimo jiné zaměřuje hlavně na dějiny 
kinematografie.

Jiří Forejt, dramatug a metodik vzdělávací platformy Free 
Cinema. Autor a iniciátor konceptů filmové výchovy pro děti, 
mládež a dospělé.

The book How Film Was Made. A trip to the world of film 
archaeology for small and big recounts what had to happen 
before the first animated feature film was made. Guide Jirka 
and teacher Tereza will introduce the book and give an enter-
taining and interactive lecture on the history of film. The kids 
will find out what inventions preceded its creation, how a clas-
sic projector works and what people played important roles in 
the time when this new medium took the world by storm. The 
programme also includes a short quiz with prizes for winners.

Tereza Czesany Dvořáková, who lectures at the Department 
of Film Studies of the Faculty of Arts of Charles University in 
Prague, focuses on the history of cinema. 

Jiří Forejt is a dramaturge and methodologist of the Free 
Cinema educational platform. Author and initiator of film 
education concepts for children, youth and adults.



252 Výstavy, hudební program, divadla a speciální akce

Gorillaz – Saturn Barz (Spirit House)
V dobrodružství, které připomíná příběhy Scooby-Dooa, sku-
pina Gorillaz zkoumá polorozpadlý dům a věci se samozřejmě 
začnou vymykat kontrole. Zbytek dobrodružství se dá nejlépe 
popsat jako cesta vesmírem plným děsivých mimozemšťanů, 
démonických trojúhelníčků pizzy a nahých fotek satanistické-
ho basáka kapely Murdoca. 

The Gorillaz crew are exploring a decrepit mansion Scooby 
Doo-style when things start to get a little trippy. The rest of 
the experience can best be described as a cosmic voyage filled 
to the brim with nightmarish space aliens, demonic slices of 
pizza and nude images of the bands satanic bassist, Murdoc.

Coco
Následujte kouzelnou sošku alebrije do pestrobarevného světa inspi-
rovaného filmem Coco, plného roztomilých postav a lokací z filmu. 

Follow the magical alebrije into the luminous world of Coco filled 
with lovable characters and beautiful settings from the film.

GAME & VR ZONE

Najdete v 1. patře Měšťanské Besedy 
na Masarykově náměstí / 
Located on the 1st floor of Měšťanská 
Beseda at Masaryk Square
Projekt vznikl ve spolupráci s kreativní agenturou Brainz /  
Project created in collaboration with the Brainz creative agency 
Technologickým partnerem akce je Alza / Technological partner Alza

Otevírací doba / Opening times  
Středa, 2. května / Wednesday, May 2 12.00–18.00 
Čtvrtek, 3. května / Thursday, May 3 10.00–18.00 
Pátek, 4. května / Friday, May 4 10.00–18.00 
Sobota, 5. května / Saturday, May 5 10.00–17.00 
Neděle, 6. května / Sunday, May 6 10.00–16.00

ASTEROIDS!
Od režiséra Madagaskaru přichází film ASTEROIDS! navazující 
na film INVASION! oceněný Emmy. 

ZAŽIJTE NOVé ANIMOVANé VESMÍRNé DObRODRUŽSTVÍ  
a vypořádejte se s nástrahami vesmíru jakožto člen posádky 
na cestě se svéráznými mimozemšťany Macem, Cheezem (Eli-
zabeth banks) a jejich pobočníkem Peasem (Ingrid Nilsen).

From the director of Madagascar, ASTEROIDS! comes as the 

follow-up episode to the Emmy award-winning film INVASION!

DIVE INTO A NEW ANIMATED SPACE ADVENTURE and experi-
ence the challenges of outer space as you become part of the 
crew on a journey with quirky aliens Mac, Cheez (Elizabeth 
banks) and their sidekick Peas (Ingrid Nilsen).

VR KINO / VR CINEMA



253Exhibitions, Music Programme, Theatres and Special Events

INVASION!
V INVASION! se představují Mac a Cheez, dva neohrabaní 
mimozemšťané, kteří chtějí ovládnout zemi a zničit všechny, 
co jim budou stát v cestě. Ale ještě než mohou začít, jsou jejich 
plány zkříženy dvěma roztomilými králíčky…a Vy jste jedním 
z nich! Pojďte si zkusit jaké je být součástí jedné z nejzábavněj-
ších a nejnápaditějších VR sérií.

INVASION! introduces Mac and Cheez, two bumbling aliens 
planning to invade Earth and destroy all who stand in their 
way. but before they can get started, they are thwarted by two 
adorable bunnies … and yOU are one of them! Come experience 
what it’s like to be in the story in one of VR’s most entertaining 
and imaginative series.

The Rose and I
The Rose and I vás přenese do rychle se rozvíjejícího světa čiré 
představivosti.

The Rose and I is a burgeoning world of pure imagination.

Song of the Sea
Ponořte se do překrásného a výtvarně výrazného světa filmu 
Píseň moře a potkejte samotného bláznivého vypravěče Velké-
ho Seanachaie. Tento interaktivní narativ vám pomůže odkrýt 
tajemství tulení víly a zjistit, jak je osud všech pohádkových 
stvoření spjatý s tím jejím.

Experience immersion in one of the film’s beautiful, expressive 
environments and meet the unpredictable, zany Storyteller 
himself! Unravel the story of the Selkie and how the fate of all the 
faeries is connected to her own in this interactive narrative.

NOTHING HAPPENS VR
NOTHING HAPPENS je dílem Michelle a Uri Kranotových a je to 
filmový prožitek, který nově vymezuje roli diváků tím, že je vyzývá 
k přímé účasti v ději. Virtuální realita nám umožňuje zvolit si vlastní 
pohled na příběh, dovoluje nám zabývat se detaily a vstřebávat 
jedinečnou atmosféru. NOTHING HAPPENS nám nabízí nový druh 
„dívání se“. Jedná se o podobu diváctví, sledovat a být sledován.

NOTHING HAPPENS is work from Michelle and Uri Kranot and  
a cinematic VR experience which questions the role of the specta-
tor, by inviting the individual to participate in an event. VR allows 
us to choose our perspective, allows us to dwell on the details and 
absorb the unique atmosphere. NOTHING HAPPENS offers  
a new way of looking. It is about spectatorship, about watching 
and being watched.
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VR HRY / VR GAMES

VR HRY / VR GAMES

Dreams of Dali
Virtuální realita z Dalího muzea ve floridském St. Petersbur-
gu vám představí Dalího obraz Archeologická reminiscence 
Milletova “Klekání”. Ponořte se do světa surrealistického génia 
a prozkoumejte věžičky, pohlédněte z nich do dalekých krajů, 
a objevujte překvapení na každém rohu. Sám Dalí, za své doby 
známý jako „časný osvojitel“ nové technologie, by této inspiru-
jící poctě jeho obrazu z roku 1935 dozajista aplaudoval.

A virtual reality experience from the Dali Museum (St. Pe-
tersburg, FL), as you explore Dali’s painting “Archaeological Re-
miniscence of Millet’s Angelus.” Immerse yourself in the world 
of the Surrealist master like never before in this encounter, 
venturing into the towers, peering from them to distant lands 
and discovering surprises around every corner. We imagine 
Dali himself, known in his lifetime as what we now call an “ear-
lier adopter” of new technology, would applaud this inspiring 
homage to his 1935 painting.

Google Tilt Brush
Tilt brush umožňuje vytvářet trojrozměrné objekty ve virtuální 
realitě. Povolte uzdy své kreativity a chopte se 3D štětce a 
tvořte hvězdy, světlo či dokonce oheň. Vaším plátnem je celé 
vaše okolí. Vaší paletou je vaše představivost. Možnosti jsou 
nekonečné.

Tilt brush lets you paint in 3D space with virtual reality. 
Unleash your creativity with three-dimensional brush strokes, 
stars, light, and even fire. your room is your canvas. your palet-
te is your imagination. The possibilities are endless.

Job Simulator
Ve světě, kde roboti převzali veškerou lidskou práci, si můžete 
vyzkoušet Job Simulator, abyste zjistili jaké to je pracovat. 

In a world where robots have replaced all human jobs, step 
into the Job Simulator to learn what it was like “to job.”
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Rick and Morty
Převtělte se do Mortyho klonu a prožijte všechna traumata, 
která s tím souvisí. Procházejte portály do podivných cizích 
světů, pomáhejte Rickovi s jeho bizarními experimenty  
a používejte své vlastní virtuální ruce v interaktivní 3D Rick-alitě. 
Následujte Rickovy pokyny (anebo ne!), řešte hádanky, plňte mise 
a naplno si vychutnejte toto dabované dobrodružství.

Experience life as a clone of Morty and all the trauma that comes 
with it. Step through portals to strange worlds, help Rick with his 
bizarre experiments, and use your hands in VR to pick up and play 
in an interaction-filled 3D Rick-ality. Follow Rick’s directions (or 
don’t!) to solve puzzles and complete missions in this fully voice-
-acted adventure.

Theatre VR
Theatre VR je zážitek ve virtuální realitě na pomezí počítačové hry 
a divadla. Umožňuje účastnit se divadelního představení jako he-
rec, zažít na vlastní kůži jaké to je stát na jevišti a vystupovat před 
publikem. Hráč si vybere divadelní hru, ve které chce hrát, dále 
postavu, jíž chce ztvárnit a pak už odříkává repliky, dělá herecká 
gesta, pohybuje se po jevišti, zatímco ostatní postavy jsou řízeny 
počítačem. Instalace na Anifilmu obsahuje poslední (soubojovou) 
scénu ze Shakespearova Hamleta. Hra je v angličtině, přičemž 
tvůrci vycházeli z druhého foliového vydání.

Theatre VR is a virtual reality experience combining a video 
game with theatre. It enables you to take part in a theatre 
performance as an actor and learn what it’s like to stand on 
stage before an audience. The players choose a play that they 
want to stage, the characters they want to play and then say 
lines, act and move across the stage with other computer-pro-
grammed characters. Anifilm’s installation contains the last 
(duel) scene from Shakespeare’s Hamlet. The play is in English; 
the authors used the second folio.
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Magnesia Litera  
 – Fiction II. 119
Manivald 39
Mashinky 94

Rejstřík anglických názvů soutěžních filmů, videoklipů a her /  
Index of English titles of Films, Music Videos and Games in Competition

Rejstříky / Indexes
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Vlny: Rybář 120
Vulfgang Rainstorme:  
 Semblance  88
Wake up ČT:D 118
Walking and Running 44, 100
Wandering bondy 62, 104
War Marks 55
Water Dream 80
Waves 76
Wedding Day 56, 11
What Remains  
 of Edith Finch 96
Where Do Fat Pigeons   
Come From? 70
Wicked Girl 48
Wildebeest 46
WOO-HOO! 107
Word! 75
World of Tomorrow Episode Two:  
The burden of Other 
 People’s Thoughts 40
Wunderdoktor 96
yellow 41
yola 67
yung Nnelg ft. Ray   
Fuego: Tetsuo 88
Zombillenium 32

Scalped – comic book  
trailer 115
Schööf: Krapfen 86
Sea 63
Shanghai Restoration Project: I  
Don’t Like the Comics you Drew,  
The 85
Silent Forest 120
Silo 78
Sing with Us: Jede, jede,  
poštovský panáček 111
Sleepy 42
Smiley: Flori de plastic 86
Snow White Cologne 62
Solar Walk 52
Sookee: Queere Tiere 86
Sounds from   
the Drawers, The 74
Space Tramp 108
Spacedogs 58
Spellbound, The 104
Spirit of Life, The 58
Strange Case 51
Switch of Roles 101
Table Game, A 55
Tall Juan: Cuidacoches 83
Tasmanian Tiger, The 76
Tehran Taboo 27
Tête à Tête 56
Through the Marsh 103
To the Ground 100
Tokyo Ghoul – comic book  
trailer 119
Tom Rosenthal: Fenn 83
Toto bona Lokua:  
Ma Mama 84
Toy House 39
Train, the Forest, The 79
Travelogue Tel Aviv 54
Tree9: Ma ydoum Hal 87
Tristram Ethergale :   
Smokingbird 87
Trump Dreams 47
Twilight Witch 105
Twin Islands 55
Ugly 46
V&T 77
Very Close 110
Vignettes 96

Mermaids and Rhinos 43
Midnight Story 44
Ming 57
Monument Valley 2 95
Mouvo 2017 titles 116
Mukumu 69, 107
Negative Space 51
Neighbours  
(story of Rudolf bělohoubek) 102
Neil 108
Nidhogg 2 95
No Distance Paradise:  
Let It Go 119
Noizztoy: Flight 120
Northeast Kingdom, The 61
Not My Type 75
Not yet 70
Nothing Happens 43
Oh Jesus 57
Oh Mother! 64
Old Man’s Journey 95
Once in the Fields   
of boredom 64
One World 2018 jingle 119
Opak Dissu: Fabia Trap 82, 118
Our Street 107
Overrun 63
Persistence of Vision IV 75
Photo of Me, A 50
Pinstripe 95
PIXbUF – Vladimir, The  
Photographer 118
Pokáč: I Have a Cat 121
Poles Apart 59
Pumped Up 56
Rabbit’s blood 42
Racing Fever 110
Radio Dolores 102
Rain World 96
Release from Heaven 28
Reruns 39
Rex Orange County   
(feat. benny Sings): Loving is  
Easy 82
Ripple 68
Rodiče napořád   
– title sequence 117
Roll out the barrels 101
Run out of White Horses 104
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24 103
30 Amper 100
A měsíc se zastavil 48
Anča a Pepík:   
Skandál ve městě 112
Aniscience (Hravouka) 93
Antoine Debarge:   
Dolly.Zero 82
ArtZóna 113
Autobianchin:   
Les bras d’Amélie 83
bandimal 92
barbora Poláková: Krosna 88, 113
bažinou 103
bendito Machine VI   
– Dál a dál 45
bílí koně došli 104
bitva u San Romana 77
bloomův den 45
bože 57
Cestovní deník Tel Aviv 54
Clemente Castillo:   
Fuegos Artificiales 84
Conan O’brien o „We’re Going   
to be Friends“   
od White Stripes 43
Counting sheep   
-electric sleeps- 87
Cuphead 92
Česká pojišťovna:  
To nedopustíme 114
Četníci a zloději 61
ČMSS – podzimní  
kampaň 115
Déčko zpomaluje 114
Děda mrož 41
Divizní artikulace 78
Do Not Touch! 104
Domek hraček 39
Dost 58
Duch 38 
Duch života 58
Duchařina 103
Dudek a sovy 57
DVA: Valibela 115
Dvojostroví 55
Egon bondy   
o filozofii a vůbec 62, 104
Elegie 80

Eluvium:   
Regenerative being 84
Erasmus 114
Eva 69
Everything 92
Fergie: Love Is blind 89
Figment 92
FOOD 67, 105
FROST 93
GNOG 93
Gordon a Paddy 29
Gorogoa 93
Hamé EasyFruit   
– Kámoš na každý den 115
Hayao Miyazaki v bio Oko 114
Hnus 46
Husky: Ghost 85
Hypnagogia 54, 105
Chlapec překódovaný   
z fosfénů 79
CHUCHEL 94
Chůze a běhy 44, 100
Jak si nakreslit duhu 74
Jak to bylo 52
Ještě ne 70
Jestliže dokážete 69
Jupí horký nápoj 116
Každodenní pokec 63
Kde se berou   
tlustí holubi? 70
Klekánice 105
Kočičí dny 42
Kočičí Popelka 24
Kojot 45
Komerční banka:   
Palacký investice 116
Kostka 110
Kożuch: Warszawa 85
Králičí krev 42
Kříž 78
Květina nalezena! 65
Lajka 30
Legenda   
o ledním medvědovi 105
Letiště 52
Little Nightmares 94
Liv 66
Longital: Spokojná a sýta 117

Loutky nepláčou 49
Luna 94
Magnesia Litera –   
kniha pro děti a mládež 113
Magnesia Litera –   
překladová kniha 116
Magnesia Litera – próza I. 117
Magnesia Litera – próza II. 119
Manivald 39
Mashinky 94
Mé břímě 48
Milostný dopis tomu,   
jehož jsem si vymyslela 68
Ming 57
Mlsné medvědí příběhy:   
Hurá na borůvky! 111
Moje fotka 50
Monument Valley 2 95
Moře 63
Mořské panny   
a nosorožci 43
Mouvo 2017 116
Mrazivá tajemství:   
Kráska a zvíře 112
Mukumů 69, 107
Na dno 100
Náš prostor 107
Návštěva na dálku 68
Naznačení 47
Neil 108
Nejdůležitější dílčí předpoklad  
úspěchu je vycházet  
s tvory v nás 108
Němý les 120
Neotvírej oči 67
Nic se neděje 43
Nidhogg 2 95
No Distance   
Paradise: Let It Go 119
Noizztoy: Flight 120
Not My Type 75
O Červené karkulce 66, 108
O Kovladu 109
Ó matko! 64
O tom co potom 109
Odcházím 101
Okupace 63
Old Man’s Journey 95

Rejstřík českých názvů soutěžních filmů, videoklipů a her /  
Index of Czech Titles of Films, Music Videos and Games in Competition

Rejstříky / Indexes
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Vyloučeni z nebe 28
Výměna rolí 101
What Remains   
of Edith Finch 96
Wildebeest 46
WOO-HOO! 107
Wunderdoktor 96
yola 67
yung Nnelg ft. Ray Fuego:   
Tetsuo 88
Závodní horečka 110
Živitel 33
Život podle Hety 66
Žlutá 41
Znaménko 51
Znělka Jeden svět 2018 119
Zombilénium 32
Zpívejte s námi:   
Jede, jede poštovský  
 panáček 111
Zvuky ze zásuvek 74

Space Tramp 108
Spacedogs 58
Špekáček a Feferonka:   
Příběhy z lednice 112
Spolu 49
Stolní hra 55
Štvanice 60, 106
Svět zítřka, epizoda 2:   
Tíha myšlenek  
 ostatních lidí 40
Tall Juan: Cuidacoches 83
Tarbíci: Tarbíci a tlamovec 111
Tasmánský tygr 76
Teheránská tabu 27 
The Shanghai Restoration Project:   
I Don’t Like the Comics you Drew 

85
Tlak v kabině 60
Tokijský ghúl   
– komiksový trailer 119
Tom Rosenthal: Fenn 83
Toto bona Lokua:   
Ma Mama 84
Tree9: Ma ydoum Hal 87
Trhlina 62
Tristram Ethergale:   
Smokingbird 87
Tu a tady 109
Tváří v tvář 56
Uličnice 48
V končinách nudy 64
V kostce 49
V popelnici 106
Válečné šrámy 55
Vánoční svatba   
sněhuláka Karla 38, 101
Velký zlý lišák   
a jiné povídky 31
Velmi blízko 110
Veselka 56, 11
Vignettes 96
Vlak a les 79
Vlnění 76
Vlnky 68
Vlny: Rybář 120
Vmezeření 76
Vulfgang Rainstorme:   
Semblance 88
Vyčerpaní 56

Opak Dissu: Fabia Trap 82,118
Spát a spát! 42
Otesánek 109
Ouřek 104
Paneland. Největší   
československý   
experiment 118
Perzistence vize IV. 75
Pinstripe 95
PIXbUF – Vladimír,   
fotograf 118
Podivný případ 51
Pokáč: Mám doma kočku 121
Pokec s doktorem  
 Zussmanem 61
Pokřivení a Vzpřímení 117
Prázdný prostor 51
Příští zastávka... 65
Probuď Déčko 118
Protilehlé póly 59
Půlnoční příběh 44
Rádio Dolores 102
Rain World 96
Repríza 39
Rex Orange County  
 (feat. benny Sings):   
Loving is Easy 82
říše fantazie 79
Rodiče napořád – titulky 117
Rok Déé 120
Rozum a touha 77
Ryba 50
S láskou Vincent 25
Schööf: Krapfen 86
Sen o vodě 80
Severovýchodní   
království 61
Silo 78
Skalpy – komiksový trailer 115
Škoda lásky 101
Skončím prostě na ulici 26
Slovo! 75
Smiley: Flori de plastic 86
Sněhobílá kolínská 62
Sny o Trumpovi 47
Solar Walk 52
Sookee: Queere Tiere 86
Sousedi (příběh Rudolfa  
bělohoubka) 102
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Домик игрушек 39
Супный день 45
Hе буди 67
도시비둘기가 뚱뚱해진 이유 

70
반도에 살어리랏다 26
점 51
小鬼 38
水の夢 80
羊を数える -electric sleeps- 87
24 
103 
30 Amper 100
A Daily Chat 63
A Photo of Me 50
A sonolenta 42
A Table Game 55
Airport 52
Anča a Pepík:   
Skandál ve městě 112
And the Moon Stands Still 48
Aniscience (Hravouka) 93
Antoine Debarge:  
Dolly.Zero 82
ArtZóna 113
Autobianchin:   
Les bras d’Amélie 83
bandimal 92
barbora Poláková: Krosna 88, 113
bataille de   
San Romano, La 77
bažinou 103
bendito Machine VI   
– Carry On 45
bílí koně došli 104
bloem? 65
breadwinner, The 33
Cabin Pressure 60
CHUCHEL 94
Chůze a běhy 44, 100
Clapotis 68
Clemente Castillo: Fuegos  
Artificiales 84
Closed Visit 68
Conan O’brien Discusses „We’re 
 Going to be Friends“ by   
The White Stripes 43
Coups de pompe 56

Coyote 45
Crux 78
Cube, The 110
Cuphead 92
Česká pojišťovna:   
To nedopustíme 114
ČMSS – podzimní kampaň 115
Das gavetas nascem sons 74
Déčko zpomaluje 114
Divisional Articulations 78
Do Not Touch! 104
Dreamland 79
Duchařina 103
DVA: Valibela 115
Dziwny przypadek 51
Egon bondy o filozofii  
a vůbec 62, 104
Elegy 80
Eluvaim 58
Eluvium:  
Regenerative being 84
Engagement 49
Enough 58
Erasmus 114
Eva 69
Everything 92
Fergie: Love Is blind 89
Figment 92
FOOD 67, 105
FROST 93
Full Story, The 52
Garoto transcodificado  
a partir de fosfeno 79
Gatta Cenerentola 24
GNOG 93
Gordon och Paddy 29
Gorogoa 93
grand méchant renard   
et autres contes, Le 31
Hamé EasyFruit   
– Kámoš   
na každý den 115
Hayao Miyazaki v bio Oko 114
Hoopoe and the Owls, The 57
How to Paint   
your Rainbow 74
Husky: Ghost 85
Hypnagogia 54, 105

I’m Leaving 101
If you can 69
Implied 47
In a Nutshell 49
Interstitial 76
Jupí horký nápoj 116
Just Passing with   
Dr. Zussman 61
Klekánice 105
Komerční banka:   
Palacký investice 116
Kötü kiz 48
Kożuch: Warszawa 85
Lajka 30
Legenda o ledním  
 medvědovi 105
Little Nightmares 94
Liv 66
Living Like Heta 66
Longital: Spokojná a sýta 117
Love Letter to the   
One I Made Up 68
Loving Vincent 25
Luna 94
Magnesia Litera   
– kniha pro děti a mládež 113
Magnesia Litera   
– překladová kniha 116
Magnesia Litera – próza I. 117
Magnesia Litera – próza II. 119
Manivald 39
Mashinky 94
Még nem 70
Midnight Story 44
Min börda 48
Ming 57
Mlsné medvědí příběhy:   
Hurá na borůvky! 111
Monument Valley 2 95
Mouvo 2017 titles 116
Mrazivá tajemství:   
Kráska a zvíře 112
Mukumů 69, 107
Na dno 100
Náš prostor 107
Negative Space 51
Neil 108

Rejstřík originálních názvů soutěžních filmů, videoklipů a her / 
Index of Original Titles of Films, Music Videos and Games in Competition 
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Vlny: Rybář 120
Vulfgang Rainstorme:   
Semblance 88
Výměna rolí 101
War Marks 55
What Remains   
of Edith Finch 96
Wildebeest 46
WOO-HOO! 107
Word! 75
World of Tomorrow Episode Two: 
The burden of Other People’s  
Thoughts 40
Wunderdoktor 96
yola 67
yung Nnelg ft.   
Ray Fuego: Tetsuo 88
Závodní horečka 110
Zjazd 65
Znělka Jeden svět 2018 119
Zombillenium 32
Zpívejte s námi: Jede, jede  
poštovský panáček 111
Žltá 41

Shanghai Restoration Project: I 
Don’t Like the Comics   
you Drew, The 85
Silent Forest 120
Silo 78
Skalpy – komiksový trailer 115
Škoda lásky 101
Smiley: Flori de plastic 86
Snow White Cologne 62
Solar Walk 52
Sookee: Queere Tiere 86
Sousedi (příběh Rudolfa  
bělohoubka) 102
Space Tramp 108
Spacedogs 58
Špekáček a Feferonka:   
Příběhy z lednice 112
Štvanice 60, 106
Tall Juan: Cuidacoches 83
Tarbíci: Tarbíci a tlamovec 111
Tehran Taboo 27
Tête à Tête 56
tigre de Tasmanie, Le 76
Tokijský ghúl   
– komiksový trailer 119
Tom Rosenthal: Fenn 83
Toto bona Lokua:   
Ma Mama 84
Toutes les poupées  
ne pleurent pas 49
Train, the Forest, The 79
Travelogue Tel Aviv 54
Tree9: Ma ydoum Hal 87
Tristram Ethergale:    
Smokingbird 87
Trump Dreams 47
Tu a tady 109
Twin Islands 55
Ugly 46
Ükskord igavuse väljadel 64
V popelnici 106
Vánoční svatba   
sněhuláka Karla 38,101
Velmi blízko 110 בורק דואמ
Vernunft & Triebe 77
Veselka 56, 11
Vignettes 96
Vlnění 76

Nejdůležitější dílčí předpoklad 
 úspěchu je vycházet  
 s tvory v nás 108
Neko No Hi / ねこ の ひ 42
Nidhogg 2 95
No Distance Paradise:   
Let It Go 119
Noizztoy: Flight 120
Northeast Kingdom, The 61
Not My Type 75
Nothing Happens 43
O Červené karkulce 66, 108
O Jezu! 57
O Kovladu 109
O Matko! 64
O tom co potom 109
Old Man’s Journey 95
Opak Dissu: Fabia Trap 82, 118
Otesánek 109
Ouřek 104
Overrun 63
Paneland. Největší   
československý 
experiment 118
Pépé le morse 41
Persistence of Vision IV 75
Pinstripe 95
PIXbUF – Vladimír,  
fotograf 118
Poisson 50
Pokáč: Mám doma kočku 121
Pokřivení a Vzpřímení 117
Poles Apart 59
Probuď Déčko 118
Rabbit’s blood 42
Radio Dolores 102
Railo 62
Rain World 96
Räuber & Gendarm 61
Release from Heaven 28
Reruns 39
Rex Orange County (feat. benny 
 Sings): Loving is Easy 82
Rodiče napořád – titulky 117
Rok Déé 120
Schööf: Krapfen 86
Sea 63
Sellők és Rinocéroszok 43
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Andreae, Lucrèce 41
Angel, Ana 86
babinec, Petr 115
bača, Lukáš 115, 119
baeza, Paloma 59
baštanová, Pavla 69, 107
bergman, Per 94
bienvenu, Ugo 82
bohatsch, Felix 95
bohuslav, Jan 101
boitsov, Eugène 49
boucher, Samuel 93
bożek, betina 57
buchta, Vojtěch 119
bucsi, Réka 52
buhr, Patrick 79
búřil, Martin 102
bush, Paul 80
byrresen, Jonas 92
Caderas, bianca 66
Cappiello, Ivan 24
Chong, Jonathan 85
Chung, Cheng-Hsu 63
Clarissou, Pol 96
Cochetel, Lara 55
Cohen, Mickey 88
Cottard, Jérémie 63
Coufalová, Kateřina 105
Czapla, Zbigniew 51
Černý, Petr 113
Čupová, Kateřina 109
Čupová, Zuzana 56, 11
Danilevskaya, Natasha 39
De Faucompret, Hugo 87
de la Cruz, Alfonso 84
De Pins, Arthur 32
Derory, Antonin 63
Diakur, Nikita 46
Dlouhá, barbora 111
Domlátil, Vojtěch 76
Druaud, Matthieu 63
Efrati, Anat 61
Eliasson, Amanda 62
Endrle, Pavel 104
Essen, Mark 95
Evans, Jade 68
Faustini, Rodrigo 79
Fenďová, Petra 107

Ferlay, Héloïse 67
Fluge Hole, Sunniva 66
Frickey, Jon 42
Friedli, Fabio 49
Geisler, Robert 112
Göbelová, Alžběta 103, 118, 

121
Gockell, Gerd 75
Golikova, Evgeniia 67
Gray, Daniel 95
Guarnieri, Marino 24
Gutgarts, Rachel 68
Haghighat, Narges 57
Hambäck, Linda 29
Hattler, Max 78
Hayashi, Shunsaku 76
Hertzfeldt, Don 40
Holcová, Martina 66, 108
Holub, Tomáš 120
Horák, Petr 115, 116
Hugo, Vítor 74
Hunicke, Robin 94
Huot, Raphaël 55
Hýbnerová, Daniela 110
Ichard, Marion 56
Ilea, Claudia 86
Israeli, Mor 68
Jacobs, Daisy 52
Jaudoin, Christine 55
Jeanne, boukraa 83
Jelínková, Veronika 120
Jennings, Alan 61
Jinanavin, Veerapatra 44
Jindra, Pavel 112
Kamentsky, Gina 78
Karhánková, Kateřina 111
Kartal, Ayce 48
Kashcheeva, Daria 106
Keaton, Vergine 76
Keppens, Nicolas 46
Keramoal, Charles 114
Kim, Kang-Min 51
Kiss, Vojtěch 114
Klimt, Aurel 30
Klír, Jakub 117
Kobiela, Dorota 25
Kočí, Vojtěch 82, 118
Kompotik, Vova 45

Kopka, Konstantin 96
Koplevitch, Meshy 55
Koskinen, Mika 62
Kotačková, Iveta 104
Koutský, Pavel 101
Kraav, Anne Mirjam 58
Kranot, Michelle 43
Kranot, Uri 43
Kubíček, Michal 100
Kuchynka, Milan 112
Kukal, Martin 104
Kuwahata, Ru 51
Kvasničková, Magdalena 54, 105
Kwiatkowska-Naqvi, Anita 85
Lee, Ka yin 38
Lee, Matthew 60
Lee, yeonjeong 70
Lee, yongsun 26
Leeuwerink, Jorn 65
Legaspi, Jeff 93, 96
Legindi, Marcel 117
Lei, Lei 85
Lillqvist, Katariina 102
Lindroth von bahr, Niki 48
Lingford, Ruth 47
Lundgren, Chintis 39
Luu, Isabella 66
Hetmerová, Alexandra 111
Malis, Jossie 45
Mantzaris, Anna 58
Mašánová, Michaela 117
Matarasso, yannay 61
Maubach, Florian 61
Meyer, bennet 77
Míčková, Klára 115
Middleton, Martin 94
Mihalyiová, Michaela 67, 105, 

109
Mikan, Denis 93
Miller, Matthew 95
Mirai, Mizue 79
Mladý, Ondřej 120
Moldenhauer, Ryan 92
Monteiro, Marta 42
Mulder, Amos 75
Müller, Michaela 52
Nakauchi, yukie 87
Nemjoová, Ester 108

Autoři soutěžních filmů a her / Authors of Films and Games in Competition
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Nihei, Sarina 42, 83
Noori Oskouei, Ali 28
Norindr, Kristina 95
Novák, Jindřich 113
O’Reilly, David 92
Oh, Erick 74
Oz, Eliška 110
Oz, Lee 110
Pancíř, Vít 44, 100
Pasquet, Nicolas 114
Patthey, Samuel 54
Pauly, Annalotta 88
Pavlíček, Tomáš 110
Petelski, Nicolás 55
Phlips, Matthias 46
Plachý, Jaromír 94
Porter, Max 51
Pošta, Martin 108
Pražáková, Kateřina 120
Procházková, Maria 113, 114, 

116-9
Rak, Alessandro 24
Ramos, Justin “Ferret” 95
Remy, Mathilde 87
Renner, benjamin 31
Retterová, Linda 109
Režová, Michaela 60, 106
Ropars, Pierre 63
Rosto 39
Roy, Alexandre 78
Ruditskaya, yulia 48
Růžička, Matěj 119
Rybak, Hanna 69
Saii 114
Sailly, Manon 55
Sansone, Dario 24
Santimov, Stas 84
Sanz-Pena, Ismael 75
Sarfati, Charlotte 55
Saska, Jan 114
Schönborn, Sophia 58
Schwizgebel, Georges 77
Scott, Clemens 95
Siegel, Frederic 86
Sinclair, John 95
Skalník, Ondřej 108
Skopalová, Zuzana 105
Soozandeh, Ali 27

Sotto, Arthur 50
Stejskalová, bára Anna 103
Strauss, Teele 64
Studená, Zuzana 100
Studený, Ivan 100
Studio, Oficina 116
Studio, Moth 43
Suchý, Mikuláš 118
Sugimoto, Kosuke 88, 113
Súkup, David 111
Surý, Radovan 112
Šebestová, Ivana 41
Šnajdarová, Pavla 120
Šrámek, Jan 114, 118
Štumpf, Dávid 107
Tabor, Jerzy 65
Talajic, Dennis 94
Tang, Danski 57
Teisson, Fanny 55
Tessera, Chiara 69
Therrien, James 96
Thirault, Diane 63
Tonkin, Natasha 56
Traub, Viktoria 43
Tremblay, Frédérick 49
Trnka, Matyáš 119
Tsikanovich, Marharita 63
Tupicoff, Dennis 50
Twomey, Nora 33
Ulbert, Kryštof 103
Ullens, Chris 82, 89
Vala, Viliam 101
Valchář, Matouš 109
Varga, Tímea 70
Vodička, Petr 38, 101
Vostradovská, Tereza 93
Wang, Katy 84
Welchman, Hugh 25
Wilder, Christopher 52
Wong, yan Dan 88
Wunderle, Lorenz 45
yamamura, Koji 80
yao, Qi 47
Zaballa, Dante 83
Zacharová, Veronika 62, 104
Záhoř, Lukáš 112
Zanotto, Lucas 92
Zelený, Jan 94

Zemp, Kerstin 66
Ziolkowska, Paulina 64
Zumbihl, Adrien 63
Žabka, Michal 112, 116
Živocký, Martin 120
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Andreae, Lucrèce 41
Angel, Ana 86
Babinec, Petr 115
Bača, Lukáš 115, 119
Baeza, Paloma 59
Baštanová, Pavla 69, 107
Bergman, Per 94
Bienvenu, Ugo 82
Bohatsch, Felix 95
Bohuslav, Jan 101
Boitsov, Eugène 49
Boucher, Samuel 93
Bożek, Betina 57
Buchta, Vojtěch 119
Bucsi, Réka 52
Buhr, Patrick 79
Búřil, Martin 102
Bush, Paul 80
Byrresen, Jonas 92
Caderas, Bianca 66
Cappiello, Ivan 24
Chong, Jonathan 85
Chung, Cheng-Hsu 63
Clarissou, Pol 96
Cochetel, Lara 55
Cohen, Mickey 88
Cottard, Jérémie 63
Coufalová, Kateřina 105
Czapla, Zbigniew 51
Černý, Petr 113
Čupová, Kateřina 109
Čupová, Zuzana 56, 11
Danilevskaya, Natasha 39
De Faucompret, Hugo 87
de la Cruz, Alfonso 84
De Pins, Arthur 32
Derory, Antonin 63
Diakur, Nikita 46
Dlouhá, Barbora 111
Domlátil, Vojtěch 76
Druaud, Matthieu 63
Efrati, Anat 61
Eliasson, Amanda 62
Endrle, Pavel 104
Essen, Mark 95
Evans, Jade 68
Faustini, Rodrigo 79
Fenďová, Petra 107
Ferlay, Héloïse 67
Fluge Hole, Sunniva 66
Frickey, Jon 42
Friedli, Fabio 49
Geisler, Robert 112
Göbelová, Alžběta 103, 118, 121
Gockell, Gerd 75
Golikova, Evgeniia 67
Gray, Daniel 95
Guarnieri, Marino 24
Gutgarts, Rachel 68
Haghighat, Narges 57
Hambäck, Linda 29

Hattler, Max 78
Hayashi, Shunsaku 76
Hertzfeldt, Don 40
Holcová, Martina 66, 108
Holub, Tomáš 120
Horák, Petr 115, 116
Hugo, Vítor 74
Hunicke, Robin 94
Huot, Raphaël 55
Hýbnerová, Daniela 110
Ichard, Marion 56
Ilea, Claudia 86
Israeli, Mor 68
Jacobs, Daisy 52
Jaudoin, Christine 55
Jeanne, Boukraa 83
Jelínková, Veronika 120
Jennings, Alan 61
Jinanavin, Veerapatra 44
Jindra, Pavel 112
Kamentsky, Gina 78
Karhánková, Kateřina 111
Kartal, Ayce 48
Kashcheeva, Daria 106
Keaton, Vergine 76
Keppens, Nicolas 46
Keramoal, Charles 114
Kim, Kang-Min 51
Kiss, Vojtěch 114
Klimt, Aurel 30
Klír, Jakub 117
Kobiela, Dorota 25
Kočí, Vojtěch 82, 118
Kompotik, Vova 45
Kopka, Konstantin 96
Koplevitch, Meshy 55
Koskinen, Mika 62
Kotačková, Iveta 104
Koutský, Pavel 101
Kraav, Anne Mirjam 58
Kranot, Michelle 43
Kranot, Uri 43
Kubíček, Michal 100
Kuchynka, Milan 112
Kukal, Martin 104
Kuwahata, Ru 51
Kvasničková, Magdalena 54, 105
Kwiatkowska-Naqvi, Anita 85
Lee, Ka Yin 38
Lee, Matthew 60
Lee, Yeonjeong 70
Lee, Yongsun 26
Leeuwerink, Jorn 65
Legaspi, Jeff 93, 96
Legindi, Marcel 117
Lei, Lei 85
Lillqvist, Katariina 102
Lindroth von Bahr, Niki 48
Lingford, Ruth 47
Lundgren, Chintis 39
Luu, Isabella 66

Hetmerová, Alexandra 111
Malis, Jossie 45
Mantzaris, Anna 58
Mašánová, Michaela 117
Matarasso, Yannay 61
Maubach, Florian 61
Meyer, Bennet 77
Míčková, Klára 115
Middleton, Martin 94
Mihalyiová, Michaela 67, 105, 109
Mikan, Denis 93
Miller, Matthew 95
Mirai, Mizue 79
Mladý, Ondřej 120
Moldenhauer, Ryan 92
Monteiro, Marta 42
Mulder, Amos 75
Müller, Michaela 52
Nakauchi, Yukie 87
Nemjoová, Ester 108
Nihei, Sarina 42, 83
Noori Oskouei, Ali 28
Norindr, Kristina 95
Novák, Jindřich 113
O’Reilly, David 92
Oh, Erick 74
Oz, Eliška 110
Oz, Lee 110
Pancíř, Vít 44, 100
Pasquet, Nicolas 114
Patthey, Samuel 54
Pauly, Annalotta 88
Pavlíček, Tomáš 110
Petelski, Nicolás 55
Phlips, Matthias 46
Plachý, Jaromír 94
Porter, Max 51
Pošta, Martin 108
Pražáková, Kateřina 120
Procházková, Maria 113, 114, 116-9
Rak, Alessandro 24
Ramos, Justin “Ferret” 95
Remy, Mathilde 87
Renner, Benjamin 31
Retterová, Linda 109
Režová, Michaela 60, 106
Ropars, Pierre 63
Rosto 39
Roy, Alexandre 78
Ruditskaya, Yulia 48
Růžička, Matěj 119
Rybak, Hanna 69
Saii 114
Sailly, Manon 55
Sansone, Dario 24
Santimov, Stas 84
Sanz-Pena, Ismael 75
Sarfati, Charlotte 55
Saska, Jan 114
Schönborn, Sophia 58
Schwizgebel, Georges 77

Scott, Clemens 95
Siegel, Frederic 86
Sinclair, John 95
Skalník, Ondřej 108
Skopalová, Zuzana 105
Soozandeh, Ali 27
Sotto, Arthur 50
Stejskalová, Bára Anna 103
Strauss, Teele 64
Studená, Zuzana 100
Studený, Ivan 100
Studio, Oficina 116
Studio, Moth 43
Suchý, Mikuláš 118
Sugimoto, Kosuke 88, 113
Súkup, David 111
Surý, Radovan 112
Šebestová, Ivana 41
Šnajdarová, Pavla 120
Šrámek, Jan 114, 118
Štumpf, Dávid 107
Tabor, Jerzy 65
Talajic, Dennis 94
Tang, Danski 57
Teisson, Fanny 55
Tessera, Chiara 69
Therrien, James 96
Thirault, Diane 63
Tonkin, Natasha 56
Traub, Viktoria 43
Tremblay, Frédérick 49
Trnka, Matyáš 119
Tsikanovich, Marharita 63
Tupicoff, Dennis 50
Twomey, Nora 33
Ulbert, Kryštof 103
Ullens, Chris 82, 89
Vala, Viliam 101
Valchář, Matouš 109
Varga, Tímea 70
Vodička, Petr 38, 101
Vostradovská, Tereza 93
Wang, Katy 84
Welchman, Hugh 25
Wilder, Christopher 52
Wong, Yan Dan 88
Wunderle, Lorenz 45
Yamamura, Koji 80
Yao, Qi 47
Zaballa, Dante 83
Zacharová, Veronika 62, 104
Záhoř, Lukáš 112
Zanotto, Lucas 92
Zelený, Jan 94
Zemp, Kerstin 66
Ziolkowska, Paulina 64
Zumbihl, Adrien 63
Žabka, Michal 112, 116
Živocký, Martin 120
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