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ABSTRAKT

Prost ednictvím této své písemné práce, bych ráda p edala své zkušenosti a poznatky

z výroby studentského loutkového animovaného filmu Strašfusky. Popisuji zde celý vznik

filmu od literární p ípravy až po postprodukci filmu. Je psaná nejen pro studenty animace,

nýbrž i pro ostatní, kdo o animaci jeví zájem. Jelikož se jedná o pohádku, cht la bych,

krom  samotného popisu práce na filmu, nastínit i úvahu o fenoménu pohádky jako takové

a také se zmínit o jejím p sobení na d ti. P idala jsem do své práce i rozhovor s M. Šebes-

tou a Z. Krupou, dv ma autory zabývajícími se ,,v minulosti‘‘ tvorbou animovaných pohá-

dek. Doufám, že práce bude p ínosná pro mladší studenty animace a pom že jim

v p ípravách a výrob  jejich filmu.

Klí ová slova: loutková animace, film, pohádka

ABSTRACT

In my bachelor work I graduation describe my experiences and knowledge from making

my graduation animation film ,,Strašfusky‘‘. I describe the whole process of making my

film from story development to postproduction. My work is written not only for animation

students but also for people intrested in animation. Since my animation is a fairytale I also

provide theoretical background of how fairytale is precieved by children and its historical

development interviews with M. Šebestou and Z. Krupou two authors of animated fairyta-

les, are also included. I hope that my work will be helpful for young students of animation

and it will help them in making there own animation.

Keywords:  puppet animation, films, fairytale



kuji p edevším své rodin , která m  podporovala ne jen psychicky, ale i finan  po

celou dobu studia.

Dále d kuji Soni Kraj ové, která mi pomáhala s výrobou kulis, animací a trávila semnou

v ateliéru všechen sv j volný as.

Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalá ské/diplomové práce a verze elektronická nahraná

do IS/STAG jsou totožné.



OBSAH

I      ÚVOD ....................................................................................................................... 8
II     TEORETICKÁ ÁST ............................................................................................. 9
     1 POHÁDKY D ÍVE, POHÁDKY DNES ‚‚Z MÉHO POHLEDU‘‘ .................... 10
     2 CESTOU NECESTOU K FILMU ‚‚ STRAŠFUSKY‘‘ ........................................ 13
 III   PRAKTICKÁ ÁST ............................................................................................. 16
     3 VÝROBA ............................................................................................................... 17

3.1  SCENA , ANIMATIK .......................................................................................... 18
3.1.1 Scéná ....................................................................................................... 18
3.1.2 Pitching .................................................................................................... 19
3.1.3 Storyboard ................................................................................................ 20
3.1.1 Animatik .................................................................................................. 21

3.2 VÝROBA KULIS A LOUTEK ................................................................................. 22
3.2.1       Výroba Ponožek ...................................................................................... 22
3.2.2       Výroba Scény .......................................................................................... 24

3.3  ANIMACE ......................................................................................................... 28
3.3.1       Animace v d tském pokoji ....................................................................... 28
3.3.2       Animace v koupeln  ................................................................................ 29
3.3.3       Kreslená animace ..................................................................................... 30

3.4  POSTPRODUKCE A ZVUK ................................................................................... 31
3.4.1       Postprodukce ........................................................................................... 31
3.4.2       Zvuk ........................................................................................................ 32

   4 ROZHOVOR ........................................................................................................... 34
4.1  MGA. ZDEN K KRUPA ..................................................................................... 34
4.2 PAN MILAN ŠEBESTA ....................................................................................... 36

ZÁV R .......................................................................................................................... 41
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL  A ZKRATEK ................................................... 42
SEZNAM P ÍLOH ....................................................................................................... 43



UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací 8

ÚVOD

Všichni, co si n kdy zkusili nato it film, by  i jen video z dovolené, v dí, že to není lehký

úkol. Nato it i takové jednoduché video, aby se na n j dalo dívat i tisíckrát je velice složitá

c. A co teprve filmoví tv rci? To í filmy pro miliony divák  a do jednoho je musí, nebo

se aspo  snaží, zaujmout. Každý film, a  už hraný i animovaný, je promýšlen již od zá-

kladu. Každý film má svoji duši, sv j charakter. Je to jako u lidí, jsou lidé zlí, hodní, pra-

covití, chyt í i mén  chyt í, ale každý je tu pro n koho. U filmu je to stejné, každý film

má sv j vlastní žánr, a  už horror, komedie, pohádka, drama i sci-fi, každý z nich má své

diváky. Pro autora není jednoduché dob e si žánr zvolit a držet se jej. Tak jako tahle práce.

Je t žké ji napsat a zaujmout spoustu lidí. Já doufám, že alespo  ti, co ji objeví a  už cht -

i necht , si po tou, pobaví se a t eba jim i pom že v jejich filmech.

Na za átku své práce popisuji, jak jsem se dostala k animovanému filmu, m j vztah

k n mu, a pro  jsem si zvolila tento žánr. Uvádím zde, co m  k této tématice vedlo. Mys-

lím si, že i její historie je velice zajímavá, cht la bych jí svým pohledem nastínit. V další

ásti bych vám cht la popsat vznik mého filmu od úplného po átku tedy od samotné myš-

lenky, až po jeho dokon ení. Vše je psáno formou vypráv ní, rozd lené tak, aby se vám

tato práce dob e etla. Ke psaní mi pomáhal m j natá ecí deník, který jsem vedla b hem

celého natá ení. Jako u každého filmu, i u toho mého vznikly spousty t žkostí a problém ,

které bylo pot eba ešit. Tyhle zkušenosti a zp sob, jakým jsme problémy vy ešili, bych

cht la p edat svým budoucím koleg m, kte í se dostanou k mé práci. Jelikož jsem zvolila

žánr pohádky, p išlo mi zajímavé p idat rozhovor s tv rci animovaných pohádek a film

pro d ti. Jsou to lidé, co mají spoustu zkušeností, jsou mým vzorem, velice mi pomáhali.

Inspirovali m  po celou dobu studia. Ráda poslouchám jejich historky a zkušenosti. Mys-

lím si, že to bude zajímavé i pro ty, co si budou moji bakalá skou práci íst.

Doufám, že celá práce bude pro tená e dob e itelná, získá z ní pot ebné informace. Snad

pro n koho bude zajímavá a p ínosná.
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I. TEORETICKÁ PRÁCE
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1 POHÁDKY D ÍVE, POHÁDKY DNES ,,Z MÉHO POHLEDU‘‘

Pohádky jak jist  všichni v dí, jsou nedílná sou ást kulturních d jin lov ka. Zmínka o

nich je již v daleké minulosti. První p íb hy nebyli psané, animované i hrané. Jejich za á-

tek byl ve vypráv ní. Pro d ti byly podstatné, protože rozvíjely jejich obrazotvornost a

edstavivost. D tství si bez pohádek ani neumím p edstavit. Na celém sv , ve všech

kulturách, a v každé dob , se d tem vykládají p íb hy, které ale nejsou pravdivé. V t chto

historkách existují tvorové, co ve skute nosti neexistují a zvládají v ci, které nikdo na sv -

 nedokáže. Tento žánr je zpravidla postaven na soupe ení dobra a zla. Dobro vždy vyhrá-

vá.  Pohádky obsahují d ru v dobré slovo.

Hlavní postavou je obvykle hrdina, podle n j se d ti inspirují nejvíce. V tšinou tito hrdi-

nové musí projít n kolika zkouškami, než dojdou k svému cíli. Tato postava bývá dobrosr-

de ná, chytrá a umí si poradit kdykoliv, s ímkoliv. Když všechno zvládne a porazí zlo,

bývá št e odm na a to bohatstvím, tr nem i rukou princezny. Spousta pohádek kon í

svatbou. N kdy je hlavní postavou t eba oby ejné nevýrazné d e. Tyhle postavy nebýva-

jí ocen ny za svou krásu nýbrž za dobré srdce, laskavost a pracovitost. Nejv tší význam

mají pohádky pro d ti p edškolního v ku. V tuto dobu se nejvíce u í. Nejlépe dokážou

íb hy chápat, poznat rozdíly mezi lidmi dobrými nebo zlými.

ed vznikem film  byli pohádky knižní. Božena N mcová i Karel apek tvo ili díla,

které lze nazvat klasickými. Mezi takovéto p íb hy, jež se dají nazvat klasikou je Perníko-

vá chaloupka, T i prasátka i Popelka. Právem nesou toto hezké ozna ení a již dlouho pat í

do této skupiny a stále jsou oblíbené a cht né. I v této dob  se dosud objevují jejich pa-

rafráze. Pohádky jsou velice d ležité pro d ti, je to velké um ní napsat tento žánr tak, aby

byl  srozumitelný  a  n co  mu  p inesl.   Když  se  d ti  dívají  nebo  tou  takovýto  p íb h,  má

z n j plynout mravní ponau ení. Se schématem dobra a zla se mohou nau it, že pokud bu-

dou jednat v dobru, bude jim v život  lépe. Pokud budou zlí, vše se jim vrátí. Staré pohád-

ky tohle nesou. Podíváme se na pohádky tvo ené dnes, nesou tohle poselství? Není jistota,

že tuto informaci p edají. Používá se spousta násilí p i porážení zla a to by se p ece d ti

it nem li.

Od vzniku filmu i animace se pohádky za ínají tvo it i t mito technikami. Všichni jist

znáte pohádky a kreslené seriály pro d ti od Walta Disneye. Podle m  se dá hovo it o po-

hádkové klasice v animovaném filmu. Když jsem byla malá, pat ily mezi mé oblíbené seri-

ály. Bylo moji denní náplní sledovat p íb hy jako Rychlá Rota, Malá mo ská víla, Ka er
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Donald, Ka í p íb hy atd. Mezi mé nejoblíben jší pat ily, Gumídci. Pohádka co nem že

nikdy zestárnout. Medvídci, co žijí ve strom , každý je jiný a p eci spolu vychází. Drží

spolu a  se d je, co se d je. Jako jediní vlastní kouzelný recept na výrobu hopsinkové š á-

vy. Pokud se této tekutiny napijí, dá jim sílu a hopsavost. Proti nim stojí kníže Igor, který

má vojáky Tupouny s v rným pomocníkem Stoupou. Podle názvu jejich kmene není t žké

uhádnout, že mnoho rozumu nepobrali. Práv  tím vznikají veselé p íhody. Se sestrou jsme

tento seriál m ly moc rády. Sotva zazn la zn lka z obrazovky a za al náš program, byl

doma klid. Když jsem byla malá, b žely tyto pohádky po ád. Mrzí m , že v dnešní dob

nejsou moc k vid ní. Dnešním d tem by se líbily stejn  jako nám tenkrát.

Takovým pohádkám se p eci nem žou vyrovnat n jací pokémoni a r zné bojové animáky.

že se to n komu líbit více, ale toto je pouze m j osobní názor. Nedávno jsem vid la

v televizi Toma a Jerryho. Novou verzi tohoto seriálu. Jen jsem stála a s otev enou pusou

se chvilku dívala. Nev ila jsem svým o ím. Dovolím si tvrdit, že ‚‚klasické‘‘ p íhody

Toma a Jerryho všichni znají, a milují pro jejich nekone né poty ky. Dnes je zasadili do

jiného sv ta. Najednou se z poklidného domku p emístili do prost edí plného zbraní a no-

vodobé techniky. K tomu m  napadá otázka: ‚‚Je to pot eba?‘‘ Je nutné dávat staré dobré

pohádky do této podoby a takhle je dle mého pohledu kazit. Myslím si, že d ti by to bavilo

i po staru.

Z mého pohledu to m že být zp sobeno mediálním trhem, který naše potomky takovými

filmy krmí.  Zna nou ást  na  tom jist  mají  rodi e  a  jejich  výchova.  V dnešním usp cha-

ném sv , kde nikdo nestíhá, je pro rodi e jednoduší zapnout televizi, a nechat se dít  ho-

diny dívat, než se mu v novat. Problém nastává v dob  nepozornosti rodi . Nikdo nesle-

duje, na co se dít  vlastn  dívá. Stává se že, vidí více než by m ly. Filmy, které nejsou pro

 ur ené. Pak vyhledávají v pohádkách i n co jiného, než lásku mezi princem a princez-

nou. Za ne jim p ipadat, že mohou sledovat n co více. Najednou jim staré známé p íb hy

ijdou infantilní. A protože tyto pohádky pak ztrácí na sledovanosti, trh se p izp sobuje.

Tvo í to, co d ti zajímá.

Uvažte, není p eci jen pro naše potomky lepší Pepek námo ník, než n jaké stroje, co spolu

vál í? Postava hubeného námo ní ka, která nabádá d ti, aby zdrav  jedly. Pokud budou

hezky jíst, eká je síla, vše dokážou a vždy porazí nep ítele. Kdo u vál ících stroj  pozná

zlo nebo dobro. Nechci tvrdit, že všechny animované pohádky, co dnes vznikají, jsou špat-

né. Jist  za to nem že jen televize, ale i po íta ová technika, která umož uje d tem hrát si

celé dny hry. Ve v tšin  her je ješt  mnohem více násilí. Nutí to k zamyšlení, jak to m že
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sobit na d ti? Našt stí se stále mezi t mi upravenými seriály akcentující „technickou

dobu“ najde i výjimka. Po ád se to í kvalitní seriály na zp sob staré školy. Musím íci, že

pohádka Ove ka Shaun po in studia Ardman je skv lá. P íhody ove ek na farm  je velice

kný nádech dnešního animovaného filmu. A pro d ti p ímo ideální!

kdy mi p ijde, jakoby animovaný film tím, že je vytvo en kreslenou, loutkovou formou

ur uje, i spíše paušalizuje diváky. Jakoby každý takovýto produkt, m l být prioritou pro

ti. Pokud je film animovaný, nemusí to nutn  znamenat, ‚‚pro malé d ti‘‘.  A práv  na

tohle spousta lidí zapomíná.
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2 CESTOU  NECESTOU  K  FILMU ,, STRAŠFUSKY‘‘

Tuhle kapitolu bych m la za ít úpln  od za átku. Tedy co m  p ivedlo ke studiu animace?

Každé malé dít  má sv j sen, ím se chce jednoho dne stát. U n koho je to hasi , u jiného

baletka a dokonce jsou ta p ání také nereálná, to když si d ti p ejí být princeznou i prin-

cem. Úpln  si nejsem jistá, ím jsem cht la být, ani jsem o tom nep emýšlela. Ale

s ur itostí mohu tvrdit, ani ve snu m  nenapadlo, že pohádky, na které se divám, obdivuji a

miluji je, jednoho dne budu mít možnost také vytvo it. P itom si myslím, že mé dispozice

k tomu za ínají práv  v tomto v ku. Od nejútlejšího d tství jsem malovala. Jako správný

um lec samoz ejm  za ala na st nách po celém dom . Tímto d kuji rodi m, kte í vydrže-

li mé prvotní um lecké tendence a nadále m  podporovali. Taky jsem ráda vyráb la, tvo i-

la nejr zn jší v ci. M la jsem spoustu výtvarných knih, které radily jak vytvo it spoustu

zajímavých v cí. Byla jsem v nich neustále pono ena a v jednom kuse n co tvo ila.

 Možná i kv li tomu, že jsem skoro v kuse svými výtvarnými po iny zne iš ovala d m,

la maminka spásnou myšlenku dát m  do základní um lecké školy. Tam jsem chodila

velice ráda. Docházela jsem tam i spoustu let, až do konce základní školy. Um ní je jediné

z tolika kroužk , které m lo a má m j zájem po tak dlouhou dobu. Když jsem se pak m la

rozhodnout, kam dále pokra ovat, cht la jsem se držet um ní. Zvolila jsem navrhování

šat . Tato škola m  velice bavila, ráda jsem vytvá ela oble ení. Bylo to skv lé ud lat oblek

úpln  od za átku. Taky díky spousty hodinám kreslení jsem se zdokonalila i po kresebn

malebné stránce. Jenže posléze jsem došla ke tvrtému ro níku. Najednou jsem si uv do-

mila, že tohle, a  m  velice bavilo, nebude to pravé ‚‚ono‘‘. Necht la jsem nadále šaty stu-

dovat. Navrhovat m žu stále, protože to, co k tomu pot ebuji, už umím z této školy. Na-

jednou jsem stála p ed rozhodnutím, co jít studovat?

Cht la  bych  si  otev ít  rozhled.  S  rodi i  jsme  p emýšleli,  co  bych  tak  mohla  d lat,  n co

aspo  zdánliv  podobného. Nevím, koho napadlo, ale n kdo vy kl: ‚‚co animace‘‘? Za ala

jsem nad tím uvažovat. O animaci jsem toho moc nev la, teda až na to co jsem znala

z televize. Známé pohádky od Walta Disneye apod. Snažila jsem si p edstavit, jestli by m

to bavilo. Nedokázala jsem si po ádn  odpov t, ale ím víc jsem nad animací p emýšle-

la,  zdála  se  mi  tato  myšlenka  krásná.  Za ala  jsem po  tom toužit.  Po  prvním neúsp šném

pokusu studovat obor animace na universit  se našlo ješt  jedno ešení. Nastoupila jsem do

prvního ro níku vyšší odborné školy filmové na obor klasické animace se zám rem chodit

tam rok. Zjistit, jestli m  baví a chci ji d lat. Všechno na nové škole m  najednou uchva-
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covalo. Poznat jak se to í filmy, dostat se tam, kde samotný divák nem že, je vzrušující.

Už jen to zázemí. P i p edstav  tvo ení svých vlastních film  v ateliérech, ve kterých tvo i-

li takový velikáni jako Karel Zeman a Hermína Tyrlová bylo úžasné. Samotné místo lo-

ka pobízelo k akci i k pracovitosti. P i za átcích to bylo t žké. Vše bylo pot eba se nau-

it. Zdokonalit se v tvorb  a dov t se, jak nad samotným filmem p emýšlet. D ležité je

uchopit myšlenku, um t se s ní porvat. A musím íci, je pot ebné zatnout zuby, být trp li-

vý. Ze za átku si není nikdo jistý, jestli to co d lá je dob e. Kreslíte obrázek po obrázku,

nevíte, jestli jste ruku posunuly moc i málo. Po n kolika hodinách práce se podíváte na

výsledek. Je to nepopsatelný pocit. Obklopí vás radost, když n co neživého, pouze nakres-

leného se najednou hýbe. Nadšení je tak velké. Pohání vás dále tvo it, dá vám další síly. Po

roce jsem se rozhodla. Animace m  baví a chci v tom pokra ovat.

 P ešla jsem na bakalá ský program, ale zvolila jsem klasiku. Po vyzkoušení všech druh

animace m  nejvíce zaujala loutka. Pravd podobn  projev tvo ení r zných p edm

z d tství. Vyráb t loutky, pohybovat s nimi. Lákalo to více, než jen sed t u po íta e. Ne-

mám nic proti po íta m, i s nimi samoz ejm  pracuji. Ale znát oba p ístupy je p ece jen

tší plus. Sice se ješt  n které filmy tvo í klasicky, ale po v tšinou se v dnešním sv  na

klasiku pozapomíná. Lidé berou animaci jako samoz ejmost. Už ji nejsou schopni objek-

tivn  posoudit a obdivovat ji. Dnešní sv t chrlí spousty 3D film . P edhán jí se, kdo ho

bude mít dokonalejší, s p esn jšími pohyby. Ve výsledku mi p ijde, že vizuáln  p sobí

všechny stejn .  Jakoby film byl najednou p ehlcen novodobou technikou. Už se to í filmy,

které nemají skoro žádný p íb h nebo v bec žádný, je založen jen na efektech, a „nedoko-

nalé“ 3D animaci. Takovéto filmy nemám ráda. Je to podle m  ký , na který se nedá dívat.

Veliký rozdíl pocítíme, když se podíváme na film „p ed computerový“ a na film novodo-

bý. Doufám, že lidé se znovu za nou zajímat o to d ležité na filmu. Snad dojde k vrácení

ke staré dobré klasice. Alespo áste .

A jak vznikl m j film? P i p emýšlení nad mým absolventským filmem nep išla žádná

náhlá myšlenka, co by se dala hned rozvíjet. Cht lo to zamyslet se. Pokaždé, když jsem se

dívala na filmy minulých ro ník , n co tam chyb lo. P evážná v tšina film  se pohybuje

ve vážných tématech, a  už jsou to drogy, spoustu dramat a strašidelných žánr . P išlo mi

to smutné. Chápu, komedie a veselé filmy s vtipem je t žší nato it, aby to opravdu splnilo

zám r. Jakoby studenti m li jen temné dny. Myslím si, že samotná animace už vybízí

k veselosti, tak pro  se o n co takového nepokusit. Zkusila jsem se vrátit tam, kde má ani-

mace své místo. To zaujímá pohádka. Pro jednou si ji vyzkoušet, vytvo it film pro d ti.
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Jsou sice náro nými diváky. Všimnou si v cí a chyb, co dosp lí p ehlédnou. Když se po-

kusíte vytvo it film pro n  i s v domím jejich náro nosti, d ti to náležit  ocení. Pro mne to

byla výzva. Nebude to v bec jednoduché, ale pokud nezkusíte, nikdy nebudete v t, že to

dokážete. Pak jsem zvolila techniku. Loutkový film. Loutka m  vždy bavila. Bude to velká

zkušenost.

Mám zvolený žánr, techniku a co te ? Zam ila jsem se na výb r hlavního hrdiny, pohád-

kového kla ase. Jak by m l asi vypadat? P emýšlela jsem nad zví aty, lidmi, objekty,

edm ty snad nad vším co šlo. Vždycky, když se mi líbila n jaká p edstava, po bližším

prozkoumání své myšlenky jsem došla k jejímu zavrhnutí. N co takového již na animova-

né existuje. Byla pot eba za ít z jiného konce. Chci pohádku. Je pro d ti, tudíž by m la

hrát barvami. Kdo nebo co m že být hodn  barevné? Najednou m  napadly ‚‚ponožky‘‘.

V p edstav  jsem již vid la, jak by m ly vypadat. I když roli ve filmu již m ly, tato postava

byla ta pravá. Zapo alo hledání záporné postavy. Nebylo to t žké. Kdo jiný by se jí m l

stát, než pra ka. Podle m , nep ítel ponožek i ve skute ném život . Jist  každý zná, že po

vyprání vám najednou z stane jen jedna ponožka z páru a druhá není k nalezení. Jakoby se

pod ní zem propadla. Nakonec zbývá vymyslet p íb h.
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II.    PRAKTICKÁ ÁST
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3 VÝROBA

Základní ást filmu tedy máme. Dál je pot eba vy ešit s kým film to it. Sama vytvo it celý

loutkový animovaný film se zdálo být nemožné. Snad možné, ale na úkor požadovaného

termínu. Navíc, jelikož mám v kame e jen základní znalosti, vypadalo by to spíše, jako

home video, než bakalá ský film. Bylo pot eba nelézt leny štábu. Na po átku jsem si za-

dala najít produk ní, která mi pom že najít a vy ešit mezery v mém štábu. A nejen to. Je

nezbytné nachystat všechny požadované dokumenty. Pokud mohu radit, je dobré najít si

jakého produk ního, obzvlášt  u loutkových film . Hodn  vám to pom že. První co m

napadlo, zeptat se moji bývalé spoluža ky produk ní Petry Ptá kové. Studuje na universit

produkci, jestli by na mém filmu nespolupracovala, nebo aspo  nev la o n kom, kdo by

byl ochotný do toho jít. Díky Pet e, která m  b hem 14 dní domluvila produk ní z její t ídy

Lenku Glisníkovou jsem m la vystaráno.

 Lenka byla skv lá, komunikace fungovala. Hned se dala do práce. Našla i zbytek štábu,

kameru, zvuka e a nachystala vše, co bylo pot eba. Jako správná produk ní se nebála oslo-

vit pot ebné lidi. Dokázala zajistit ohromnou spoustu v cí, které jsem si navymýšlela. Sa-

ma dokonce p islíbila i další funkci na filmu, fotodokumentaci. M la jsem pocit, že mi ji

poslalo samo nebe. Moc mi uleh ila starostí. Vyšla mi se vším vst íc. Te  po dokon ení

filmu mohu tvrdit, ‚‚všichni lenové filmu byli úžasní‘‘. Bez mojí kamarádky Soni Kraj o-

vé, která mi pomáhala od výroby scén až po animaci, Marcela Halcina, který mi pomáhal

po celou dobu stav ní scény. Veškeré st ny vymyslel, ur il, jak budou stát a vzáp tí je i

postavil a kameramana, který chodil vždy v as, p esn  v dobu, kterou slíbil. P es dané,

nijak našemu úsilí nenaklon né podmínky, skoro po tm , dokázal vytvo it n co tak krásn

barevného a úžasn  vypadajícího!. Bez n j by tento film nem l šanci. Už mi jen zbývalo

ur it si supervizora filmu. Jelikož jsem zvolila loutku, cht la jsem i odborníky na ni. Zvoli-

la jsem pana Šebestu a pana Carringtona.
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3.1 Scéná , animatik

První, co nás po samotné myšlence ekalo, bylo p ichystat veškerou literární a technickou

ípravu. Tahle ást filmu je velice d ležitá. Když se vše po ádn  nachystá, máte pak mén

práce p i realizaci. Nevznikají prostoje, protože si nevíte rady, jak další záb r nachystat.

iznám se, tahle ást není moje oblíbená. Všechno n kolikrát p ed láváte, než je to vše

v takové podob  aby se dalo tvo it.

3.1.1 Scéná

Od ur ení, že m j bakalá ský film bude pohádka a hlavní postavou jsou ponožky, p ichází

ást vymyslet p íb h. P vodní nám t se m l odehrávat na š e. Visí na ní prádlo, mimo

j i n kolik ponožek, barevn  odlišené. Dv  z nich se smály ponožce, která usychá sama.

Ponožka je neš astná, kv li posm chu vyjde hledat bratra. Po cest  nalezne pár p átel, kte í

jí pomohou zachránit její párovou ponožku. Vše se poda í, bratr je zachrán n. Posm va né

ponožky dostanou za vyu enou. Klasický p íb h o tom, že když se n kdo posmívá, nedo-

padne dob e. Tahle varianta se, ale n kolikrát p epracovala. Její hlavní duch z stal. Po

konzultacích s panem Šebestou, Krupou a Carringtonem jsme p íb h lehce pozm nili, do-

ladili. Už probíhalo sice zá í, ale tato ást byla rychle vy ešitelná.

Nakonec jsme vše vymysleli. Prost edí bude v pokoji. Jelikož mají loutky být vyrobeny

z pravých ponožek, natá ení by m lo probíhat v reálném prost edí. Úpln  reálný pokoj mi

do mého filmu nesed l. Rozhodla jsem se pro stavbu vlastního, stylizovaného. Všechny

pot ebné v ci vytvo íme. Chci vyrobit pokoj, nepo ádného dít te. Jak to u d tí bývá, p i

vysvlékaní v ci spadnou a z stanou v míst  svého pádu. V tšinou však místo nepo ádného

potomka, p ijde maminka. Prádlo vezme a odnese do prádelního koše i pra ky. V tomto

míst  se dostáváme k naší zápletce. Jedna ponožka jí ze sebrané hromádky vypadne. Ma-

minka si ztráty nevšimne. Pokra uje k cest  do prádelny. Vypadlá ponožka je náš hlavní

hrdina. Maminka s prádlem odchází. Náš hrdina se probudí. Chybí mu bratr. Vydává se ho

hledat, jenže ho vystraší d sivý zvuk. Dostane strach a ukryje se pod postel. Pod l žkem je

tma a nepo ádek. Za r zným odpadem se skrývají další ponožky, stejn  postižené a špina-

vé, jako náš hrdina. Povykládají si své p íb hy s jednou podobností, a to ztráty bratr .

S p edstavou, že je sežrala p íšera, dojdou k rozhodnutí. Naše hlavní ponožka se odhodlá.

Zburcuje ostatní do boje. Vydají se na cestu. P ejdou p es pár p ekážek. Dojdou na d sivé
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místo.  Uvidí p íšeru. Obludou s níž šli do boje, je pra ka. Nedopat ením náš hrdina do ní

spadne. Pra ka ho uv zn ní. P ijde maminka a zapne pra ku. Ostatní ponožky jsou smutné.

Ale nakonec vše dob e dopadne. Ponožky najdou své bratry a zjistí, že pra ka není škodli-

vá. Dokonce spíše naopak. Ud lá z nich isté ponožky. Takto v krátkosti vypadal p íb h po

konzultaci. Pak již k razantním zm nám nedošlo. Nám t byl na sv .

3.1.2 Pitching

Další fází je nachystat všechny podklady na blížící se pitching. Ten se konal 12. 10. 2011,

ale všechny podklady m li být odevzdány do 30. 9. 2011. To obsahovalo nachystat celou

literární p ípravu tedy nám t, synopsi a bodový scéná . Dále produk ní záležitosti, jako

realiza ní plán, štábovou listinu a rozpo et. Na tuto ást jsem m la našt stí produk ní, kte-

rá mi celou produkci velice uleh ila. Také byla nezbytnost vytvo it výtvarné návrhy a

technický scéná . Tento segment mi dal zabrat. Obzvlášt  technický scéná . Jeho nutností a

edností je, aby byl ud laný dob e. Záleží na n m skoro tak, jako na celém filmu. První

jsem tedy vypracovala výtvarné návrhy, abych si lépe dané ponožky mohla p edstavit. Po-

sléze p išel na adu storyboard. S mými pokusy, kdy jsem okénko po okénku kreslila,

opravovala a znovu kreslila, se to ani zdálky neblížilo hotovému dílu. Stále tomu chyb la

hloubka, bylo to ploché. Všechno ve stejné linii. Tímto sm rem cesta nevedla. Den

Pitchingu se blížil. Našt stí se zm nili požadavky. Nebylo nutné mít Storyboard. K p ípra-

 prezentace jsem vyrobila jednu ponožku, aby porota vid la výsledný vzhled. Tím, že

jsem si dala práci a maketu na pitching vytvo ila, mi pomohlo k p emýšlení o její funk -

nosti. Animovat by s ní nešlo, tudíž ji musím zhotovit jinak. Ale pro ú ely, jak by ponožka

la vypadat, mi tato loutka sta í.  Náš prototyp jsme s produk ní vyfotily v p írod , aby

bylo vid t, jak p sobí v barevném prost edí. (obrázek 1 a 2).

Obr.1 a 2 ponožka v p írod
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Nastává den p edstavení mého projektu. Pitching jist  m že být rozdílný v závislosti na

dílu. Ten náš spo íval v tom, že zasedala porota sestavená z r zných profesor  s vedením

školy. Prezentace byla p ístupná ve ejnosti, tudíž p ednáškový sál byl zapln n lidmi. Jeli-

kož je m j projekt finan  náro ný, pot ebuji na n j získat prost edky. Ud lala jsem pro

to maximum. Nap tí roste. Sedíte, ekáte na svou chvíli, až p edstoupíte p ed porotu. Budu

se muset snažit podat co nejlepší výkon abych usp la.

Pitching prob hl. Porota mému filmu nev ila. Loutku a její funk nost neustále zkoumali.

Snažila jsem se porotc m neúsp šn  vysv tlit, že ji p edstavuji pouze kv li vzhledu. Ne-

dokonalá funk nost loutky mi byla známa. Nakonec jsem dostala známku B, což znamena-

lo dopracovat všechny podklady k filmu v etn  storyboardu. Známkou A nebyl ohodnocen

nikdo. ekala nás tedy další práce a následné p ehodnocování. Bylo nutné se vrátit

k mému plochému storyboardu.

3.1.3 Storyboard

 Našt stí mi pan Šebesta poradil. Mám si zkusit vybudovat malou maketku celého prost edí

i s provizorními loutkami. Získám lepší orientaci v prostoru a snáze zjistím pot ebné úhly

kamery. Musím íci, že a  mi dalo dost práce tuto maketu vyrobit, byla velice užite ná.

Trochu více jsem si s ní pohrála, protože jsem cht la rovnou vše vyfotit a fotky použít do

storyboardu. (obrázek 3 a 4)

Obr. 3 a 4 Ukázka vyrobené makety.

Celou maketu jsem vyrobila z krabic a ponožky jsem vymodelovala z plastelíny. Bylo to

trochu jiné, než ve skute nosti. Maketa nedovolila úpln  vše, co reálné prost edí. Storybo-

ard najednou ožil. Kone  se dalo hovo it o rozzáb rování. Tento storyboard jsem po

kolika konzultacích ješt  párkrát p ed lávala. Opravovat ho, bylo o hodn  jednoduší,

protože šlo jen o p ehazování a p ed lávání fotek. Po pár úpravách a zm nách jsem story-
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board dokon ila. Bylo pot eba do ešit pár drobností, nap íklad po et ponožek skákajících

do pra ky a p ehodit pár záb . Poslední konzultace dopadla výborn , pan Šebesta i pan

Carrington p ípravu odsouhlasili a bylo hotovo. Samoz ejm  se po ítá s p ípadnými zm -

nami podle toho, co moje scéna dovolí. To se ale pozná až na place. V tomhle je loutka

rozdílná od ostatních technik. Musí se po ítat s p ípadnými zm nami, protože ne vždy si

esn  všechno p edstavíte v 3D prostoru. Dvojrozm rnými obrázky na papí e nedokážu

esn  realitu vystihnout. N kdy p i samotné realizaci zjistíte, že daný záb r by byl lepší

z podhledu než z nadhledu, nebo je kamerou výhodn jší projížd t z leva doprava i nao-

pak.

3.1.4 Animatik

Další požadovaný úkol byl animatik. Vytvá í se proto, aby byla vid t délka filmu a jak

záb ry plynou za sebou. Tím, že jsem d lala loutku, rozkreslování obrázk  byla, úpln

zbyte ná práce. Po domluv  se supervizorem, který se mnou souhlasil, jsem p emýšlela jak

úkol splnit. P išla jsem na nápad dát obrázky ze storyboardu za sebe do videa. V tšinou

jsou v animatiku i rozanimované n které nejasné pohyby. P emýšlela jsem o dopln ní dal-

ších fotek, ale vzhledem k velikosti makety to nebylo možné. Rozhodla jsem se nechat

animatik sestavený z obrázk  storyboardu.

A bylo vše nachystáno na p ehodnocování prvního kola pitchingu. Tentokrát nebyl zp í-

stupn n ve ejnosti a šlo jen o posouzení naší práce profesory. Hodnocení vedl p edevším

náš vedoucí oboru. Jeho úkolem bylo vedení školy p edložit vybrané filmy. Tyto práce

ohodnotil nejvyšší známkou, tudíž m li získat alespo áste nou finan ní podporu školy.

j film byl mezi nimi. M la jsem radost z finan ní podpory, která mi m la být p id lena.

esto, že vedoucí oboru animace, neur il vedení filmové školy po adí film , p ekvapilo

 následné rozhodnutí. M j film m l sice známku A, ale pro svoji specifi nost, náro nost

byl vy azen z finan ní podpory. Škola jako koproducent mého filmu, mi umožnila pouze

natá et v ateliéru školy. Veškerá má práce p išla nazbyt, jelikož vysoké ohodnocení mé

práce nem lo žádný praktický význam. Nepochopila jsem tohle rozhodnutí, protože v ate-

liéru bych mohla natá et i bez ud lené známky. Hodn  m  zklamalo kolik snahy a úsilí

jsem vynaložila k dosažení dobrého ohodnocení mého projektu, a to najednou, nejen pro
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mne nesmyslným rozhodnutím, padlo v nive . Ale moji touhu, vytvo it kvalitní animovaný

film podle svých nejlepších p edstav, to neovlivnilo! Na opak možná i posílilo.

3.2 Výroba kulis a loutek

Žádné peníze jsem nakonec nedostala!?! I když jsem si n kolikrát musela objednávat ateli-

ér, tak v dob , kdy jsem cht la jít stav t scénu, byl obsazen. Nebylo to zdržení na týden

nýbrž na dlouhé 3 týdny. I p es v asné vypln ní požadavku na zap ení ateliéru a jeho

následné poslání mnoha administrativním pracovník m, musela jsem ekat na uvoln ní

ateliéru ostatními studenty. Nakoupila jsem pot ebné ponožky a za ala vyráb t loutky.

3.2.1 Výroba Ponožek

Jak bylo výše popsáno, jednu ponožku jsem ud lala jako prototyp, na kterém se ukázaly

nedostatky. Zp sob pevných bod  nebyl dob e vymyšlen. Drátky, které jsem použila na

výrobu prototypu, byly vázací, tudíž špatné. Chybou bylo obalit je molitanem, jenž si drží

sv j tvar a p i pohybu se vrací do své p vodní polohy. Navíc hlava byla hodn  t žká a po-

nožka p es velkou p ední ást nedržela ve stojící poloze. Na za átku jsem musela vy ešit

uchycení neboli pevné body. Doma mezi starými deskami jsem našla kus lipového d eva

(užívá se v ezbá ství), který mi p išel ideální. Skoro nic neváží, pro odleh ení mé ponožky

je dokonalý. V ponožce je 5 pevných bod  ze d eva a jeden spodní je z moduritu, aby byl

co nejt žší a udržel ponožku ve stoje. Jeden z t chto pevných bod  je umíst n na konci

dlouhého nosu. V ásti hlavy jsou vložené hned t i úchytné body. Každý má jinou funkci.

Dva jsou pro zachycení obo í a úst. T etí slouží k zachycení a držení celé ásti nosu. Po-

slední pevná ást vyrobená ze d eva se nachází v polovin  t la ponožky. Slouží k rozd lení

drátk , aby bylo možné vytvo it stylizovanou ch zi. Spodní ást loutky je nutné zatížit,

bude sama stát a lépe se nám s ní docílí pohybu. Této pot eb  nejlépe vyhovoval modurit.

Po upe ení má dostate nou hmotnost a vzhledem k tomu, že lze hmotu modelovat, jsem

vytvo ila stylizované nohy. Základní ást kostry máme hotovou. (obrázek 5)
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          Obr. 5 Ukázka hotové kostry                               Obr. 6 Obalování vatou

Dalším požadavkem bylo najít lehký materiál, který hezky ponožku naplní a vytvaruje. P i

emýšlení nad všemi r znými materiály, p išel nápad použít vatu (obrázek 6). Vata vyho-

vovala všem mým požadavk m. Objevil se pouze jeden malý problém. Ponožka se p es

vatu špatn  navlékala, tudíž jsem musela vy ešit a zjednodušit postup. Zde mi v nesnázích

pomohlo pár starých silonových pun och. Na kostru potaženou vatou jsem nejprve natáhla

silonku (obrázek 7), posléze ponožku (obrázek 8).

       Obr. 7 Navlékání silonky                                       Obr. 8 P etažení ponožky

Ve výtvarném  návrhu má loutka i uši. Po navle ení ponožek na kostru tedy bylo nutné

vyrobit a našít uši.  Aby se mohly pohybovat, musím do nich vložit drátky. Na tento ú el

sta í ten í dráty, které jsem vedla z pevného bodu hlavy.  Kdyby uši byli z jiného materiálu

než loutka byli by moc odlišné, a tak jsem je vyrobila ze starých ponožek, které jsem našla

ve sk íni, jež moje nohy nevid li n kolik let. Každé ucho bylo pot eba vyst ihnout, ru

sešít, nasadit na drátek a p išít k hlav  ponožky. Už chyb lo loutky jen dozdobit. Což zna-

menalo vytvo it jim o ka a vlasy. O i jsou vyrobené z moduritu. Hmotu jsem p ed pe e-

ním vymodelovala do požadované podoby. Uprost ed o ka jsem vytvo ila špendlíkem dír-

ku, abych do ní mohla po upe ení špendlík vrátit. Pak jsem vše nat ela na erno. Díky

špendlíku jsem docílila, že se o ka dala jednoduše odd lat a p id lat. Loutky mohou mr-
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kat. V nepohyblivých ástech filmu ponožky budou vypadat živ . Aby o ka byla výrazná

a nesplývala s barvou loutky, podlepila jsem je oválkem vyst iženým s bílé ponožky.

3.2.1.1 Výroba Scény

Loutky jsou vyrobené a nachystané k natá ení filmu. Musíme vybudovat prost edí, ve kte-

rém se ponožky budou pohybovat. Studenti již v ateliéru nebyli a bylo možné za ít stav t

scénu. Dop edu jsem o pomoc p i stavb  požádala n kolik kluk  z VOŠ a Animace. Dosta-

te ný po et chlapc  p islíbilo, že na druhý den p ijdou a pomohou mi. Než jsem za ala

s výrobou filmu, spousty student  mi p islíbily pomoc. P išla doba, kdy je opravdu pot e-

buji, má se za ít pracovat a najednou nikdo nem že pomoci. P išla jsem ve smluvený as.

bec nikdo se neobt žoval zavolat, natož tak p ijít. Byla jsem opravdu neš astná, ekalo

 postavit 2,5 metrové st ny. Jsem na n  úpln  sama. Pokusila jsem se najít pot ebné

desky a vše co bude pot eba, pak n koho uprosím. P emluvila jsem Romana Kejklí ka, na

chvilku i Viktora Svobodu. Napsal mi i Marcel Halcin, že p ijde o n co pozd ji. V ateliéru

Hermína jsme našli jednu celou st nu, museli jsme ji tedy rozšroubovat a sestavit o patro

výš. Rozšroubovat ji bylo jednoduché. Postavit už horší. Roman s Marcelem se pustili do

stavby. V ateliéru nebyl nikdo, kdo by nám poradil, jak se takové velké st ny staví. Nem li

jsme žádný p edm t ani profesora, který by nás nau il jak stav t pokoj, aby na nikoho ne-

spadl. Vlastn  to vypadalo, že je všem jedno jestli nás st na zavalí nebo ne. Zadní st nu

pokoje p edstavovala st na ateliéru. Uleh ila nám hodn  práce, jelikož je to st na nejdelší.

                                                  Obr. 9 Stavba pravé st ny

Prioritn  jsme za ali stav t pravou st nu pokoje (obrázek 9). Do prostoru místnosti nebylo

možné desky ukotvit, p ekážely by p i natá ení. Je nutné vymyslet po ádné p ichycení ze

zadu st ny. Kluci byli obez etní. Snažili se vytvo it co nejlepší p ichycení, aby vše stabiln

stálo, vydrželo po celou dobu natá ení a nikomu se nic nestalo. Což našt stí p etrvalo. Sice
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íchytné mechanismy na pohled vypadaly zvláštn , ale udržely, co udržet m ly. Pravá ze

stála. Došlo ke stavb  st edové st ny, další ešení problému. ekalo nás rozlousknout v tší

íšek. Vzhledem k tomu, že v této zdi m li být umíst né dve e, které vedly z pokoje do

koupelny, a v obou místnostech se m lo to it, bylo nutné vymyslet, jak st nu ukotvit. Byli

dv  možnosti. Jednou z nich bylo vymyšlení p esuvného uchycení st ny. Podp ra se tedy

postaví nejd íve v koupeln , kde se bude to it až v druhé polovin  filmu. P ed zm nou

místnosti se pak p est hují do pokoje. Druhou variantou je vymyslet ukotvení tak, aby ne-

byla pot eba op ry p ed lávat. Vzali jsme si v tší, ale posléze snad i lepší sousto. Tím se

stala druhá varianta, podp ry nep ed lávat. Stavbu nám ztížili, již zmín né dve e. Jsou

ohromn  t žké. Op ry na krajích zdi by dve e, neusnesly. K mému št stí mi se stavbou

pomáhal Marcel. Celý systém postavení prost ední st ny vymyslel, a pak i postavil. Po-

všimli jsme si u stropu kovových trubek, které slouží na uchopení, pohybovaní sv tel. Tyto

trubky byli ideální k pov šení dve í, p i jišt ní st nami okolo dve í a podp r z podlahy,

dve e mohou vydržet. Nakonec to vymyslel tak, že dve e z vrchu zav sí a pak se ješt  r z-

, ale p itom neviditeln  podep ou. Vchod jsme tedy zav sily na siné, pevné dráty, které

byli i n kolikrát p es sebe. A  to nevypadalo nejpevn ji, dve e visely. Postavili jsme další

op rné body, kterými byly st ny okolo vchodu. (Obrázek 10 a 11). Nakonec jsme vše p i-

pevnili k zemi. Systém skládání st n vypadal zajímav , ale musím uznat, že vše v po ádku

drželo, a až na pár ran kladívka do prst , se nikomu nic nestalo.

Obr. 10 a 11 Uchycení dv í

Desky nevypadaly jako st ny, byli vodorovn len né, nerovné bude nutné je p ekrýt tvr-

dým papírem. V ateliéru se nachází obrovská role papírového kartonu, která snad váží troj-

násobek mé váhy. S její tíhou jsme bojovali, když jsme se pokoušeli položit ji na zem. Se

zám rem vyzkoušet, jestli papír p jde lépe odmotat. Výhodn jší to nebylo. Váha role byla

íliš velká. Nedalo se s ní ani pohnout. Problém s rolí jsme vy ešili a papíry ke zdi p ibili.

Další fáze byla malovaní. Zakoupila jsem klasickou barvu na st ny. Vále kem barvu na-

nesla. Všechny st ny m li být bílé. Od p vodního návrhu jsem opustila, protože sotva
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malba za ala schnout, papír se zvlnil. Jen použití barvy dokázalo tyto neduhy schovat. P i-

cházeli další pomocníci - já jím íkám ‚‚radi i‘‘. Ti co jen radí, jsou nejchyt ejší, ale p itom

sami nepomohou. Tihle a  pomoci cht li, tak se po za átku práce vytratili. Jejich radou

bylo, po ádn  papír vypnout. Než p išli, byli jsme tam dv . Ve dvou lidech natáhnout, per-

fektn  vypnout papír je nemožné. S radi i nás bylo víc. Za ali jsme papír natahovat od

za átku. Jenže za chvilku odešli a my, zase jen dv  vyhlazovaly a vypínaly papír. Trvalo

nám to dlouho, než vypnutí bylo ideální. Co se nestalo po výmalb ? Karton se zase celý

zvlnil. Tudíž rada pro vás ‚‚Neposlouchat radi e‘‘! Nakonec, i když p vodní plán to neob-

sahoval, jsem všechny st ny vymalovala barevn . Výsledná živost barev byla nad moje

ekávání.(obrázek 12 a 13)

Obr. 12 a 13 Barevnost pokoje, dokon ení st n

St nu máme a te  vyrobit podlahu. Hledala jsem, co jsem mohla. Prozkoumala jsem

všechny kouty školy. Nakonec jsem v ateliéru Hermína našla starý koberec. Je to asi jediný

koberec ve škole pro tyto ú ely. Myslím si, že kdyby, jste se podívali na studentské filmy,

které se to ily u nás v ateliéru a jejichž scény se odehrávaly v pokoji, bude tam p esn  ten-

to koberec. M la jsem št stí, že zrovna tahle barva se mi hodila. Vlastn  jsem si podobnou

edstavovala. Jednu místnost vy ešenou mám, ale co ta druhá. Zase jsem chodila po škole

a hledala, co by se dalo použít. Nic moc nebylo. Nakonec m  napadlo dát na zem d ev ná

prkna a pomalovat je jako kachli ky. Našla jsem stejn  veliké desky v ateliéru a vystav la

celou podlahu. Spole  se So ou Kraj ovou jsme namalovaly kachli ky.

Te  už jen vybavení pokoje a m žeme za ít to it. Jelikož jsem cht la mít pokoj stylizova-

ný, skoro všechno vybavení jsme vyrobily. Opravdových kus  nábytku bylo málo, slovy

i. St l je vyroben z oby ejné školní lavice. Na vylepšení židle jsem použila pestrou žlutou

barvu. Jen sk  z stala zcela p vodní. D ležitý úkol byl vymyslet postel. Musela být ud -

lána tak, aby se pod ní dalo animovat. Tedy snadno rozebíratelná a jednoduše posuvná.

Napadlo m  vyrobit postel pomocí anima ních koz, ty jsem obalila do lepenky ze starých
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krabic, které jsme p ivezli z obchodního domu. Na anima ní kozy jsem položila desku a

celou postel nat ela na hn do. Všechny sk ky, nást nka, dokonce i pra ka je vyrobena ze

starých krabic. Nakonec jsem našla a p inesla n kolik rekvizit. Pokoje byly hotovy (obrá-

zek 14 a 15). I p es pr žn  vzniklé nep íjemnosti jsme zvládli vše nachystat za pouhých

14 dní.

             Obr. 14 kone ná podoba pokoje                  Obr. 15 kone ná podoba koupelny

ed samotným natá ením bylo pot eba scénu nasvítit a nachystat všechny technické po-

cky jako stativy, fotoaparát, záznamové za ízení, ili v ci nezbytné ke vzniku filmu.

Sv tla má produk ní objednávala dop edu, tudíž je nutné je pouze vyzvednout. Co se ne-

stane, když dojdu pro ona objednaná sv tla? Je mi naším technikem Petrem sd leno, že

sv tla jsou rozp ovaná a musím si vysta it s tím, co se nachází v ateliéru. Tam jich byl

dostatek, jenže t í- tvrtina z nich nesvítila a navíc byly osázeny nízko-watovými žárovka-

mi, které ani omylem scénu místnosti nenasvítí. Což m  docela naštvalo, no hodn  naštva-

lo. Všechny požadavky školy jsme splnily. Objednávku jsem posílala dostate  dop edu

všem, komu byla pot eba, dokonce i n kolikrát. A k emu? K tomu, že mám spoustu ne-

funk ních ‚‚šunt ‘‘. Hledali jsme celý den, jestli se aspo  n jaké sv tlo neobjeví. Jediné co

jsme nakonec našli, bylo jedno velké sv tlo a jedno menší ty -zá ivkové. Uvažte na na-

svícení pokoje, máme jen dv  sv tla a nic víc. Hr za. Už jsme si z toho pomalu za ali i

lat srandu. Kameraman Pavel vtipkoval, že budeme to it po tm  a ponožkám dáme e-

lovky. Smutná to sranda, ale pravdivá. Nakonec jsme si poradili s tím, co jsme m li. Díky

tomu, že jsme to ili animovaný film a ne hraný, jsme se z toho vylhali. Díky kameramano-

 schopnosti a nastavenému dlouhému asu na fotoaparátu, jsme podle m  dokázali ne-

možné.
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3.3 ANIMACE

Na za átku jsme si vyzkoušeli velikosti záb , které nám umož ují naše kulisy. Bylo d -

ležité se zamyslet nad zp sobem pohybu ponožek. Ze za átku byla jen jedna, jenže postu-

pem asu jich p ibude, takže rozpohybovat je p i pln  obsazené scén , není jednoduché. Je

pot eba dob e a uvážliv  p emýšlet, když máte 5 ponožek na scén . Na konci filmu je jich

dokonce 10. Je to pohádka, pohyby loutek nemusí napodobovat skute nost. Ponožky se

skute  nehýbou, tudíž jim m žeme p isoudit charakteristické pohyby, které nemusí být

bec dokonalé. Fascinuje m , když n co vytvo ím a pak tomu animací vdechnu život. I

takové neživé v ci, jakou je ponožka. U animace jsme si ur ili charaktery jednotlivých

ponožek, aby se nám s nimi lépe pracovalo. P ijde mi úžasné, jak každá z loutek jakoby

hrála svoji roli. I když s nimi pohybujete v podstat  podobn , každá se hýbe úpln  jinak.

Získávají tím své nejen charakteristické pohyby, ale charaktery v bec.

3.3.1 Animace v d tském pokoji

Základní v cí ješt  p ed samotným animovaním, je si ur it, jak se bude natá et. Zjistit,

jestli m žeme obrazy to it postupn , nebo pokud lze n které záb ry mimo po adí to it spo-

le . V našem p ípad  se skoro vše dalo to it podle storyboardu. Za ali jsme prvním zá-

rem. Tím byla pixilace mamin iných nohou. Maminku hrála So a Kraj ová pomocná

animátorka. Musím íci, že pixilované ásti se nám hodn  vyvedly z hlediska animace.

Skoro jako by to bylo hrané a ne pixilované. Tyto ásti se nám to ili skv le a hrav . Mys-

lím si, že to bylo zap in no také hereckou schopností. Jelikož here kou byla animátorka,

la, jak se má pohybovat. Bylo to o hodn  jednoduší, než s cizím lov kem, který o

animaci nic neví. Tyto ásti jsou oddechové chvilky, mezi t žšími záb ry. Nev la jsem,

jak to všechno bude fungovat. Docela zna  jsme opomenuli anima ní zkoušky. Našt stí

natá ení za alo v po ádku, loutky fungovaly. I vymyšlená ch ze fungovala, jak m la, tedy

za pomoci nezbytného ‚‚teck-itu‘‘. Myslím, že tato bílá hmota je nezbytnou sou ástí pro

animátora. Dokáže pomoci skoro ve všech situacích. Animace šla hladce až do doby, než

jsme se p esunuli pod postel. Animace neprobíhala až tak hladce, jelikož jsme museli mít

nastaven delší expozi ní as na fotoaparátu, takže snímání trvalo podstatn  déle, než za

normálních sv telných podmínek.
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Animace pod postelí byl tvrdý o íšek. P vodn  jsem to m la vymyšleno tak, že se vrchní

ást postele odd lá, aby byl lepší p ístup k loutkám. Jenže tuhle moji ideu mi náš kamera-

man p ekazil. P ál si, aby tam vrch postele z stal a docílilo se tak daného efektu. Tak za a-

lo docela zajímavé natá ení. Dokud byla ponožka sama a fotoaparát byl z boku, ješt  se

s ponožkami pracovat dalo. I když, p edstavte si, kolik d ep  jsme nad lali. Na každou

fotku si kleknout, vlézt pod postel, pohnout s loutkou, vylézt a po ád dokola. Po prvním

záb ru pod postelí jsme p išli na problém s odrazy sv tel, které nám zp sobilo nedostate -

né nasvícení. Vzhledem k tomu, že jsme sice nebyli vid t na obraze, ale byli jsme docela

blízko, ovliv ovali jsme odraz sv tla, tudíž obraz zb sile blikal. Tento problém zp sobil

další zdržení. ili, nejen že jsme museli vlézt pod postel, a pak vylézt, ale bylo nutno cho-

dit daleko od fotoaparátu a schovávat se, abychom zamezili odrazu sv tla. Tato animace

byla náro ná ne jen po stránce anima ní, nýbrž fyzické. Aby toho nebylo málo, zkompli-

koval nám neúmysln  práci náš kameraman. Cestu pod postel nám asto k ižoval fotoapa-

rát  na  stativu.  Te  už  nesta ilo  jen  kleknout  a  vlézt  pod  postel.  Musely  jsme se  opatrn

plížit kolem fotoaparátu, abychom se ho náhodou nedotkli a nezni ili tak celý záb r. Celá

animace pod postelí byla t žká a pomalá kv li již zmín ným problém m, mezi n ž pat il i

dlouhý p edlouhý as na jednotlivé okno. Pod postelí byla velká tma, proto byl as focení

nastaven i na 10 sekund. Samotná animace byla také složitá. M li jsme rozanimováno

hodn  postav a k tomu omezenou možnost pohybu. Když bylo pot eba s loutkami pohnout,

museli jsme p edvád t gymnastické cviky. Byla to opatrná a pomalá práce. S nejv tší d -

kladností se muselo s loutkami pohybovat. Po pár dnech pod postelí jsme byli rádi, že se

natá ení pomalu, ale jist  p esouvá do druhého pokoje. Ješt  dva záb ry, jak jdou ponožky

do boje, a dostáváme se do koupelny.

3.3.2 Animace v koupeln

ed za átkem natá ení v této místnosti se museli naše ubohá sv tla p esunout. Kamera-

man ud lal vše, co se dalo a nasvítil i tuhle místnost. Zase nám samoz ejm  pom že

edlouhý  as.   V  této  místnosti  se  to ilo  dob e,  ponožky  se  v  podstat  animovaly  sami.

Po ád jsme sice nachodili kilometry a ud lali nespo et d ep , ale aspo  jsme nemuseli lézt

pod postel.

 P icházel konec zimního semestru a s ním i zkouška z animace. Vše co jsme doposud na-

to ili, zatím nikdo z profesor  nevid l. ekalo nás první zhodnocení. Dala jsem záb ry
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dohromady a vypadalo to nad jn . Povedlo se mi i vyjád ení pocit  ponožek. Dokonce tyto

gesta m ly velký úsp ch a bylo mi profesory sd leno dát do filmu ješt  více mimických

znak , pocit  ponožek. Po úsp šném složení zkoušky, jsme dále pokra ovali v natá ení

filmu. V koupeln  se nám to ilo dob e. Animovalo se pohodln  a poradily jsme si i

s neposednou, samo otevírací pra kou. S tímto problémem nám pomohla hmota teck-it.

Všechno jsme zvládli a dokázali ukorigovat i deset ponožek na konci filmu. Natá ení

skon ilo. Dále je nutné, aby prob hla konzultace. Celý film jsem seskládala. Trochu sest i-

hala, abych mohla jít mou práci konzultovat. Zjistit je-li pot eba n co p eto it i doto it.

Pár záb  bylo ješt  pot eba opravit, ale s nimi jsme si hrav  poradili.

3.3.3 Kreslená animace

Poslední anima ní ástí byli sny ponožek. Cht la jsem je vytvo it tak, aby byly kontrastní

s filmem. Proto jsem je vyrobila kreslenou animací pouze v tužce, na bílém podklad . O

barevné verzi jsem p emýšlela, ale ztrácela by se v obraze. Kreslenou animaci jsem netvo-

ila tabletem, nýbrž klasicky kreslila na prokreslováku (obrázek 16 a 17) za pomocí papír

a tužky. Kreslila jsem to ve dvou fázích. První jsem rozvrhla pohyb pomocí jednoduchých

paná . Po naskenování a vyzkoušení pohybu jsem teprve dod lávala finální tvar. Nako-

nec jsem ud lala estetické úpravy a mohlo se jít skenovat. Skenování je práce, kterou já

osobn , mám ze srdce nerada. Ve škole je sice skener, který má podava  na papíry. Vložíte

do n j balí ek papír  a oni se sami naskenují, jenže tento podava  nemá tu schopnost, ob-

rázky naskenovat p esn  na sebe. Když obrázky p ímo nesedí, obraz se klepe. Jelikož ne-

byl vynalezen skener, který by tuto innost dokonale zvládl. Musíte u skenování sed t a

obrázek po obrázku tam vkládat. Tato innost je velice zdlouhavá a musím podotknout, že

i nudná. Ve výhod  jsou š astlivci, co vlastní rychlý skener a nemusí tak jako já, ekat n -

kolik desítek sekund na jeden papír. Bohužel nejde s tím nic nad lat, pouze se obrnit pev-

nými nervy a zkusit si najít mezi innost. Po dlouhém skenovaní máme vše, co pot ebuje-

me.  Všechny záb ry byly hotovy a p echázíme do další ásti výroby.
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Obr. 16 a 17 ukázka kreslených ástí

3.4 POSTPRODUKCE, ZVUK

3.4.1 Postprodukce

Po skon ení animace bylo pot eba jednotlivé záb ry po-upravit. Jelikož jsme fotili na zrca-

dlovku a p i každém snímku se zavírala záv rka, snažili jsme se p es program cvakání za-

stavit, ale nepoda ilo se nám to, a tak jsme byli nuceni to it bez výdrží. I když jsme tyto

ásti m li promyšlené, bylo nutné vložit je do záb . Proto bylo další ástí upravit a na a-

sovat jednotlivé záb ry. Všechny záb ry jsem pro istila. U pádu ponožky retušovala silon

a v ostatních záb rech ud lala, co bylo pot eba.

Práce s kreslenými ástmi, byla trochu složit jší. Všechny kreslené ásti se musely vyklí-

ovat, aby se dali vložit do loutkových záb . Po vyklí ování se musela kreslená linka

podbarvit bílou barvou, aby byla v barevném prost edí vid t. Vše jsem d lala ve Photosho-

pu. Takto upravené záb ry jsem pak vkládala do loutkových scén, kam pat ily. Obdobn  se

pracovalo i s p idáním ohn  do záb ru v koupeln . Plápolající ohe  jsem na-animovala na

papír, pak naskenovala a vyklí ovala. Nachystaný plamen jsem barvila a dávala p ímo do

záb ru p es TVPaint. Bylo to jednoduší, rovnou kompletovat a vybarvovat.  Všechny po-

ebné úpravy mi zabraly n kolik dní. Bylo to náro né.

 Vše jsem nachystala, abych záb ry mohla p edat mému st iha i. Jelikož spolu nejsme

v blízkém kontaktu, abych mu mohla záb ry p edat osobn , musela jsem všechny ásti

poslat p e internet. Posílání zabralo dost asu, jelikož záb ry byli objemné, ale nakonec se

za pomoci internetu v knihovn  vše poslat povedlo. Samotný st ih probíhal hladce. Až tedy

na problémy s po íta em, který zap inil zdržení termínu. Po n kolika konzultacích a
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drobných úpravách je st ih hotov, i když se zpožd ním. Snažila jsem se vše zrychlit, ale

jelikož se musí komunikovat s profesory v tšinou p es e-mail, je to velice zdlouhavé.

3.4.2 Zvuk

Se zvukem už to tak hladké nebylo, tedy hlavn  ze za átku. Zkomplikoval nám situaci do-

mluvený zvuka . Film ješt  procházel tvorbou st ihu, ale cht la jsem, aby zvuka  už nad

zvukovou složkou za al p emýšlet a nachystal si pot ebné zvuky. V mém filmu je velice

ležitý zvuk. Ponožky na n j reagují a je nutné, aby dodal k atmosfé e jednotlivých scén

náladu. Proto jsem se zvuka em vše cht la probrat co nejd íve. Kontaktovala jsem pro-

duk ní, aby se zvuka em domluvila sch zku. Od produk ní se mi vrátila odpov , že se

zvuka  chce vykroutit z práce na mém filmu. Prý si neuv domil, že se bude zvu it v novém

semestru a má hodn  jiných prací. Také ekl, že když to slíbil, tak to tedy ud lá. Jenže to

byl popud pro nás zkusit rychle sehnat n koho jiného. Zvuk je opravdu d ležitý a nechce-

me, aby ho n kdo d lal na rychlo. Už v bec ne, protože musí. Radši seženeme n koho, kdo

ho opravdu d lat chce a ud lá ho dob e. Tohoto zvuka e si necháme až jako poslední mož-

nost, kdyby se nikdo nenašel.

 Produk ní se pustila do hledání. Dokonce si informaci o mém filmu p edávali zvuka i

mezi sebou. Po intenzivním hledání se kone  n kdo objevil. M la by to být zvuka ka,

která chodí do tvrtého ro níku na universitu. Což p edznamenávalo kvalitu a zkušenosti.

Nebyla ješt  pln  rozhodnutá, pot ebovala znát detaily. Domluvily jsme si sch zku. P ed

setkáním se zvuka kou mi produk ní ješt  volala. íkala, a  ud lám vše proto, abych Kláru

získala, prý je skv lá zvuka ka. P išel den naší sch zky. Vysv tlila jsem jí moje požadav-

ky. Já osobn  si myslím, že zvuk je stejn  d ležitý jako obraz. Je to pro film srovnatelný

um lecký vklad, jako kamera i animace. I když jsem režisérka a mohla bych mít striktní

požadavky, cht la jsem dost práce nechat na zvuka ce. Já osobn  zvuku moc nerozumím,

jaké základy mám, abych dokázala pov t, co ve filmu chci.  Ale v tomto p ípad  jsem

cht la, aby zvuka ka do filmu vložila sama sebe. Vytvo it odpovídající zvuk, na základ

vlastního vnímání mého filmu a p isp t tak ke  zdokonalení jeho celkového vyzn ní.  Je to

ur it  pro ni lepší pracovat s láskou a vložit do filmu kus sebe, než aby m la p esn  nadik-

továno, jaký zvuk a kde bude. Bude pod zvukem podepsaná má dost zkušeností, je to i její

vizitka.
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 Popsala jsem jí nálady, jaké mají navozovat jednotlivá prost edí a m j názor o zvukové

složce. Domluvili jsme se, že by bylo hezké, kdyby ponožky mluvily stylizovanou í.

Jelikož jsem se o tom samém bavila již s profesorem, rozhodla jsem se tuto formu i do

filmu dát. Bylo mi eno, že tuto práci nemohou d lat neherci. Je to pro n  složité, asov

náro né a nep sobí to tak, jak by p sobit m lo. Jelikož jsem si hned vzpomn la na mého

kamaráda, který chodí do posledního ro níku vyšší divadelní školy, p islíbila jsem, že her-

ce seženu. Zvuka ka spolupráci na tvorb  mého filmu p ijala. Šlo to hladce. M la jsem

radost. Kone  jsme n koho našli a k našemu št stí je lepší než lov k p edtím.

S nedostatkem asu sice taky bojuje, ale jelikož se film stále nachází ve st ihu, není pot e-

ba sp chat. Po dokon ení st ihu film putuje ke zvuka ce a zpátky ke kameramanovi, který

má za úkol barevné korekce filmu. Zvuka ka za ala s ruchy a sjednaly jsme den dabingu.

es plnost zvukového studia se vše domluvilo. Za ali jsme s dabingem. Ur ení charakte-

ru, každé ponožky, bylo d ležité i pro tuto ást práce. P i zvolených charakterech se hlaso-

vé dispozice omezí a pro herce je dabování jednoduší. Pak jsme zvolili každé ponožce dv

slabiky. Aby hlavní ponožka byla odlišená, má jen jednu slabiku. Zvolení slabik je d leži-

té, slouží nejen k odlišení charakteru, ale i jako pom cka pro herce.  íci herci „n jak žvat-

lej“ by se nedalo, ale pokud již má n jaké slovo, nebo v našem p ípad  slabiky, lépe se mu

navozuje dojem stylizované i. Má to své kouzlo. Za dva dny jsme nadabovali všechny

ponožky. Zvuka ka vše nachystá na mix zvuku, který d láme spole . Zvuk filmu je ho-

tov. Film je možné odevzdat i se všemi náležitostmi, které jsme si nachystala dop edu.
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4 ROZHOVOR

Jelikož jsem nato ila pohádku, napadlo m  k mé práci p idat i rozhovor s tv rci, kte í

v tomto žánru vytvo ili n kolik film . Oba byli mými pedagogy a velice si jich a jejich

práce cením. Jsem ráda, že jsem se s nimi potkala. Ovlivnili moji práci. Jsou podle m  vel-

cí lidé, se spoustou zkušeností a bohatou minulostí. Moc jim d kuji za poskytnutí rozhovo-

ru. A doufám, že lidé, studenti prost  ti, co si moji práci p tou, budou rádi, že se mohou

co nového dov t. Já osobn  tyto historky miluji a jsou neskute  zajímavé. Snad se

budou líbit i vám.

První rozhovor je s panem Krupou, kameraman, který spolupracoval i s Karlem Zemanem.

4.1 MgA. ZDEN K KRUPA

Narodil jsem se v roce 1954 v Krom íži. Jelikož fotografie a film byly mým koní kem,

vystudoval jsem dnes již legendární Filmovou školu v imelicích, která vychovala n kolik

generací filma . Pozd ji jsem si doplnil vzd lání na UTB ve Zlín  obor výtvarná um ní a

design.

Jak jste se dostal k filmu, ke kame e a k práci ve zlínských ateliérech?

Po absolutoriu na Filmové škole byl z mého hlediska logický krok, pracovat ve Zlínských

ateliérech. Tehdy jsem za ínal jako asistent kamery v odd lení zakázkové (reklamní) tvor-

by. Shodou náhod v 70tých letech docházelo ke genera ní vým   v odd lení K. Zemana.

Využil jsem nabídky a stal jsem se sou ástí týmu režiséra Zemana jako asistent a posléze

kameraman.

Na jakých zemanových filmech jste spolupracoval? Dala vám tato spolupráce n co do ži-

vota?

l jsem možnost spolupracovat s touto režisérskou legendou na jeho posledních filmech

Krabat- arod v u  a Pohádka o Honzíkovi a Ma ence. I když jsem byl v té dob  p ijat

na FAMU, dal jsem p ednost možnosti spolupráce s tímto tv rcem. Práce v Zemanov

týmu, jak jsem posléze pochopil, znamenala prolínání jednotlivých profesí. To znamená,

že nap íklad já jako kameraman, jsem se spolu podílel na dílenské p íprav , kde jsem jako

kameraman-fotograf realizoval pro toto odd lení  fotofáze nebo pozadí s využitím fotogra-

fických technik.
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Jaké bylo spolupracovat s Karlem Zemanem? Jaký byl?

i realizaci zmín ných film  jsem si uv domil všestranný podíl Zemana p i realizaci. N -

kolikrát jsme spolu konzultovali sv telné ešení klí ových scén, kde jsem ocenil jeho obra-

zové vid ní. Náš vzájemný vztah byl založen na kolegiální a p átelské spolupráci a s ohle-

dem na genera ní rozdíl se blížil vztahu otce a syna.

S kým jste spolupracoval krom  K. Zemana? Znal jste i Hermínu Tyrlovou?

Po této tv í etap  jsem navázal na spolupráci i s ostatními kolegy, kde jsme vytvo ili

desítky titul  r zných anima ních technologií a vždy mi mé p edchozí zkušenosti pomohli

i jejich realizaci. Spolupracoval jsem jak s mými bývalými kolegy z ateliéru K. Zemana,

tak i z odd lení H.Týrlové, se kterou jsem se setkával jako kolega, ale již s ohledem na její

k mi nebylo umožn no s ní spolupracovat. Velká ást této tvorby byly animované ve er-

ní kové seriály, p edevším pro slovenskou TV, ale i tzv.distribu ní filmy ur ené pro kina.

Na jakých filmech jste krom  výše jmenovaných pracoval?V nujete se stále této práci?

S ohledem na technologický vývoj snímání, na konci 90tých let docházelo k jeho zm nám.

Seriál „Pat a Mat se vracejí“, který jsem ješt  nato il na filmovou surovinu, ale dále byl

zpracováván digitáln , a posléze TV seriál „Krysáci“, který již byl zcela digitální. V po-

sledním období jsem si mohl jako kameraman vyzkoušet i specifický žánr reklamy, a nebo

realizaci animovaného DVD  Hapka-Horá ek „Strážce plamene“.

Co si myslíte o ateliérech, jaké bylo tehdy tam pracovat ? A jak se to zm nilo?

Prakticky celý sv j aktivní v k, tém ty icet let jsem prožil na Kudlovských ateliérech. V

dob  p edrevolu ní byla doba pro filma e tém  idylická, alespo  z mého hlediska. M l

jsem možnost spolupracovat s K. Zemanem, tvo it bezpo et zajímavých projekt  s mnoha

kolegy, kontinuitu výroby dopl oval servis filmových laborato í.

V souvislosti se zm nou spole enských pom , došlo zákonit  k výraznému omezení

tvorby, založeném na manažerských schopnostech firmy. Bohužel v sou asné dob  zde již

nevzniká žádná filmová výroba a v tomto roce bude uzav ena i zdejší Filmová škola, která

za svoji dobu existence vychovala celou adu úsp šných tv rc .

Jaká je práce profesora? Baví vás?

Byl jsem rád za možnosti p sobit na této škole jako pedagog, p edávat své zkušenosti bu-

doucím tv rc m a vzájemn  se tímto zp sobem obohacovat.
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Druhý rozhovor je s tv rcem animovaných pohádek a p íb , který spolupracoval t eba i

s Hermínou Tyrlovou.

4.1.1 pan  MILAN ŠEBESTA

Narodil jsem se ve Svaté Sidonii, což nebylo, bohužel, nikde v Itálii ani ve Francii, ale byla

to hrani ní obec mezi Moravou a Slovenskem, která je tam dodnes, ale nese p íšerný ná-

zev, který musím pracn  vpisovat do malých kolonek r zných formulá :  Brumov – Byl-

nice – Sidonie !

Studoval jsem Um leckou pr myslovku v Uherském Hradišti, obor Užitá a propaga ní

grafika, což dnes eno zna í Grafický design (plus grafické výtvarné techniky).

A o hodn  let pozd ji na Famu Praha, když tam vznikl obor Animovaná tvorba.

Jak jste se dostal k filmu?

Do Hradišt  na Umprumku jsem dojížd l autobusem a dost asto jsem sdílel sedadlo a p i

tom „ dal  „ s panem Janem Dudeškem, který byl režisérem, animátorem a výtvarníkem

v  odd lení  Hermíny  Tyrlové  nár.  um.  ve  Filmových  ateliérech  ,  a  mimo  to  vyu oval

Design obuvi  a módních dopl  na téže škole.  A on na naše debaty, ani na mne, neza-

pomn l a bezprost edn  po mé maturit , mi nabídl práci v animovaném filmu.

Pro  jste si vybral animaci ? Co vás na ni zaujalo?

Zjednodušen eno, jsem si ji nevybral já, ale ona si vybrala mne. Když jsem totiž pro-

vedl základní anima ní testy, propadl jsem animaci tak definitivn , že jsem ani na okamžik

nepomyslel, že bych mohl d lat n co jiného, a proto asi nikoho nep ekvapí, že tuto innost

páchám již 44. let.

Cht l jste animovat od mali ka nebo jak vás napadlo se ubírat touto cestou?

To ur it  ne. Pravda, jednou jsem asi na pár minut zakoketoval s touto myšlenkou, ale to

mi bylo asi 11 - 12. let a v asopise ABC jsem si p etl lánek o tichých bláznech, jak je

tam jmenovali, totiž o animátorech. No ale jak íkám, bylo to na moment.

Definitivní kontakt na film nastal ve škole v Hradišti, kdy se m j spolužák poušt l do ama-

térské výroby kresleného filmu a požádal mne, zda-li bych mu nenapsal n jaký drobný

íb h. V té dob  jsem se totiž již hojn  v noval literatu e aktivní, té pasivní, tedy etb ,

jsem propadl již v d tství s tím, že až budu starší, budu spisovatel. Hodn  jsem i fotil, do-

konce i dostal n jaké ceny, ale moment, kdy jsem se uvolil napsat scéná  pro spolužáka a
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poté se vet el do p ízn  pana Dudeška, abych z n j „tahal rozumy“, vlastn  rozhodl o všem

mém budoucím.

Jakému druhu animace jste se nejvíce v noval? A pro  jste zvolil zrovna tenhle druh?

Koncem šedesátých let minulého století, kdy jsem nastoupil do Filmových ateliér , tam

nebyl Kreslený film. Ten vznikl až asi o deset let pozd ji, takže to byly zjednodušen e-

no anima ní techniky nekreslené, které jsem si za al osvojovat. ili, papírek, reliéfní nebo-

li poloplastové loutky, no a poté královská disciplína, animace prostorové loutky. Já jsem

íliš nepreferoval žádnou techniku, hodn  jsem animoval „poloplastových“ film , ale p ec

jen, a já již ten výraz použil, je jen jedna anima ní technika královská, a tou je loutkový

film. A to také byla moje nejzamilovan jší technika. Nejen tím, že je nejblíže realit  a je-

jímu vnímání, ale hlavn  pro to, že to vždy byla velká výzva nejen pro šikovnost rukou, ale

i pro dokonalé promýšlení a pot ebu znát tisíc emesel pro její náro nou realizaci. A to

mne hodn  bavilo.

Jak jste se dostal k práci ve zlínských ateliérech?

Bylo to asi m síc po mé maturit  na Um lecké pr myslovce, kdy m  zatelefonoval pro-

duk ní pan Hut ka, s tím, zda-li bych necht l d lat animovaný film. Já v tu dobu byl, již

zam stnám v jedné propaga ní firm , kde zrovna m li celopodnikovou dovolenou, takže

jsem se rozhodl velmi rychle a již se do propagace nevrátil.

Jaké bylo spolupracovat s Hermínou Tyrlovou? Jaká byla?

Tady za nu trochu ze široka. Animovaný film se d lil ve Zlínských ateliérech na dv  odd -

lení: U Zeman  a U Týrl . Oba mist i animovaného filmu m li vlastní etáž v budov ,

zhruba deseti lenné osazenstvo spolupracovník  a lehce se nenávid li. Shodn  s panem

Zemanem využívala paní Týrlová pr žn  své spolupracovníky na své projekty ale, na

rozdíl od pana Zemana, umož ovala paní Týrlová i ostatním svým spolupracovník m

vlastní tvorbu. V tšinou na svých filmech pracovala s úzkým štábem a ti ostatní si mezi

tím mohli realizovat projekty své. Nep ekvapí tedy, když eknu, že m síc, snad dva poté,

co jsem rozší il adu jejích koleg , m  velice rychle kontaktovala a vzáp tí i nabídla spo-

lupráci. To pro mne, jako vyjukaného eléva, byla absolutní pecka!

Znal jste i Karla Zemana? Jaký podle vás byl?

S panem Zemanem jsem nespolupracoval na žádném filmu a jeho si pamatuji, jako skv lé-

ho vypráv e s bohatou zásobou historek, které se dob e poslouchaly, ale trvaly strašn
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dlouho. Takže jsem se nau il slyšet mistra již p i ch zi po schodech a tiše mu šel z cesty!

Poslouchal se sice dob e, byly to báje né hodiny, ale mn  stála práce a rostl hn v mých

spolupracovník  a produk ního.

Na jakých filmech jste spolupracoval?  Na kterých jste d lal sám ( režíroval je)?

kdy za átkem roku 1995, jsem se prohrabával archivem a nalezl seznam film  vznik-

lých ve Filmových ateliérech Zlín a shledal, že jsem participoval asi na 147. filmech, hlav-

 v profesi animátor, ale také jako výtvarník, scénárista, autor a režisér. Od té doby jsem

to íslo ur it  rozmnožil o n jaké ty desítky, ale p esn  spo ítáno to nemám. Režíroval, a

spolurežíroval jsem n co málo p es padesát film . No, a protože jsem nebyl a ani nejsem

elegický, nevedu si žádný takový záznam.

Které z t ch film  jsou vaše nejoblíben jší a pro ? Které jste nejradši tvo il?

Jist  mám své oblíbence, ale jmenovat si netroufnu, protože p i tom po tu si u mnohých

ani nevybavím název. Stává se mi totiž i to, že sleduji n jaký animovaný film a líbí se mi,

a tak ekám na titulky, abych zv l, í je to práce, a p i titulcích zjistím, že jsem ho ani-

moval já! Obvykle je to tak, že když je dobrý p íb h mající duši, d lá se jakoby sám; ale

neodbýval jsem ani plytší scéná e, ani úplné propadáky, ale tam jsem si uv domoval, že

veškerá snaha je marná. M l jsem rád náro né projekty, kde jsem musel zapojit maximum

mozkové kapacity, p edstavivosti a umu. To jsem ješt  hledal n co navíc, ím bych p isp l

sám za sebe.

Máte n jaké veselé, zajímavé historky z natá ení?

Z natá ení je historek mnoho, ale jsou v tšinou na delší vypráv ní. Takže eknu jinou, kte-

rá, ale také pat í k mé filmové práci: Když jsem byl u léka e, padla mimo jiné otázka po

mé profesi. „Co d láte?“ Odpov l jsem, že animátora. On se zasmál a ekl, zda-li, pak

po ád fasujeme rum. To mn  bylo divné a tak jsem ekl, že ne, n kdy si sem tam koupíme.

Op t se v doucn  zasmál a vybafl na mne, kolik že to dneska hodí pen z. Sice mu je po

tom houby, jsem ekl, ale nakonec jsem udal cifru, po níž mu vypadlo pero z ruky a nev -

ícn  se na mn  oto il. Zaklel, ekl, že se na dokto inu m že vys..t,  a jestli ho vezmem do

party. Tak jsem mu ekl, že je nás dost a ptal jsem se ho, umí-li kreslit. To ho ješt  více

roz ílilo a k el, že to je tam snad na ho..o! Když vid l, že s ním nesouhlasím, tak znejist l

a znovu se zeptal, co vlastn  d lám. Tak jsem opakoval, že animátora. Nato se on chytil za

hlavu a ekl n co jako, Ježíši, já už blbnu. No a pak mi vysv tlil, že myslel, že jsem ekl že

lám reanimátora, což je profese lidí, kte í v nemocnici upravují mrtvé do rakví a údajn
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fasují rum. Takže, když jsem šel k n mu za as na kontrolu, tak jsem p išel s p llitrem ru-

mu.

Co si myslíte o ateliérech, jaké bylo tehdy tam pracovat ? A jak se to zm nilo?

Te  budu mluvit o studiu H. Týrlové, a když eknu, že to bylo fantastické, tak skute

nelžu. Ateliér U Týrl  tehdy vyráb l prakticky veškerou ve erní kovou tvorbu Slovenské

televize, což ro  p edstavovalo asi 20 filme , a mimo to se do distribuce nato ilo 4 - 6

solitérních animovaných film . Takže se šlo, tak íkajíc, z filmu do filmu a a  honorování

stále nebylo bohvje o, asem i tato položka stoupala k naší spokojenosti. Nevelký po et

profesionálních koleg , vzájemný respekt, celková pohoda a báje ná tv í atmosféra. No

a už jen to, že si celý den „hrajete“ s loute kami, mluví samo za sebe. Paráda! Alespo  já

jsem to takto vnímal a zažíval.

Hodn  se to zm nilo revolucí, kdy recese velkého (hraného) filmu, znamenala tém  zánik

filmu malého (animovaného). Stabilní zadavatelé (Slovenská televize) odpadli, i výroba

filmu se p evedla do sféry byznysu. Kde není zájem a chybí peníze, svaté nadšení mnoho

nezm že a baví opravdu jen krátce. Nelze up ít jisté snahy o stabilizaci a obnovení v hlasu

Filmových ateliér  Zlín, ale asi to bylo pozd  a bylo to diletantské, nebo se toho d lo málo

a ned sledn . Nebo se to d lalo úpln  blb . A t eba se ani necht lo nic d lat. Kdož ví?!

Jaká je práce pedagoga ?  Baví vás?

Baví mne to a hodn ! Je to fantastický pocit, že to, emu jste v noval tém  celý život, má

další pokra ovatele, kte í si p inesou talent, zvídavého ducha. Vy jen, tu jejich perli ku na

dn , opatrn  usm ujete, vedete tak, aby nejen vyplula nahoru a zazá ila, ale aby svítila,

co nejdéle a jak nejlépe umí! Ale ta vazba je vzájemná, zatím co studenti ví, co cht jí, já

vím, jak to ud lat. Obohacení je oboustranné.

Co studenti, co si myslíte o dnešní animaci?

Studenti jsou holt studenti, jeden takový, druhý jiný. N který ud lá jen to, co musí, jiný se

snaží tvo it i s tím málem zkušeností, které zatím má. Jeden vnímá odpov di a rady, jiný se

pouze ptá. N komu byl dán talent, ale chybí píle, jiný ho p íliš nepobral, ale sve ep  jde za

svým. U hodn  málo student  vnímám pokoru a respekt k tomu, co jsem si vybral za své

sm rování a pro  jsem šel na tuto školu. A tém  u všech mi chybí širší záb r v domostní,

se lost, a z té pramenící schopnost se vyjad ovat. Ale mám je rád a jiné bych ani necht l.
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Animace se dá d lat dvojím zp sobem – dob e, a nebo špatn . A je celkem jedno, zda-li je

to dnes, nebo to bylo p ed lety, zda-li se to d lá pomocí computeru nebo pomocí tužky.

Jako u jiných um leckých disciplín bodují v sou asnosti i v animovaném filmu jiné formy,

up ímnost výpov dí p ekra uje rámec standard i nepsaných tabu, je více akcentace ošk-

livosti a zla, p ibylo ne itelnosti sd lení a vít zí vn jškový efekt a mnohdy až ký . Ale i

es tyto snahy vznikají i dnes filmy, které mají co íci, které um jí pobavit, dovedou

chyt e pou it a hlavn , pohladit po duši.

Máte ješt  n jaké plány s animací? Nebo už si budete jen užívat v d chodu?

Mám, podle své, dosud nevydané knihy napsán ve erní kový seriál a ješt  asi t i drobné

miniatury, na kterých si chci vyzkoušet to, co jsem dosud ned lal – kreslený film.

chodu si užívám, jsem na rozdíl od noviná ského b sn ní, maximáln  spokojený d -

chodce. Rád a asto a do daleka si chodím po okolí, t ším se krásou a sílou p írody.  No a

pak si také ob as zajdu do školy a pot ším se umem a bezprost edností mých student .

kuji za rozhovor
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ZÁV R

Jak jsem podotkla na za átku práce. Film pro d ti je výzvou. Já tuto výzvu p ijala a snažila

jsem se s ní poprat, jak nejlépe dokážu. Musím íci, že já osobn  jsem s výsledkem spoko-

jená. To co jsem si p edstavovala i p es vzniklé potíže film má.  Tento film mi dal do živo-

ta mnoho zkušeností. Tato práce má to, co má mít i díky skv lému týmu, který jsem m la.

Opravdu jsem jim vd ná za práci, kterou odvedli. Všechny nás film stál spoustu od íkání,

píle a pracovitosti. Strávili jsme p i jeho výrob  spousty asu. Jist  nemluvím jen za sebe,

že on nám na oplátku dal hodn  zkušeností a rad jak p íšt  problémy ešit. Byla to náro ná,

ale krásná práce, která m  bavila.

Vytvo it pohádku bylo n co hezkého. Pokud tady mám i mohu poradit. Nesnažte se nikdy

filmy d lat sami. Je možné, že jeden lov k dokáže obstarat všechny profese sám, ale ni-

kdy nebudou na sto procent. Málo, kdo vyniká ve všech innostech. A pod lit se o profese,

ne jen uleh uje as, ale i stres a na kvalit  se všechny tyto aspekty projeví. Opravdu, jednu

z nejlepších v cí na filmu považuji nalezení produk ní a posléze celého štábu.

 Pokud máte v plánu to it takovou práci, doporu uji vše d lat dop edu a s p edstihem.  Na

této práci jsem to vyzkoušela a opravdu to funguje. Vím, studenti mají ve zvyku vše honit

na poslední chvíli, ale já byla ráda, že jsem v as za ala. Pak bylo místo i na problémy

s po íta i a plnou zvukárnou. Vše probíhá hladce, když máte asové rezervy. To je vše co

bych poradila. Celá tato práce je psaná tak aby pomohla, pokud to bude v jejich silách.

Snad i pro trochu pobavení a po tení zajímavostí. Snažila jsem se ji napsat, tak aby se

dob e etla a byla aspo  trochu p ínosná.

Nato ila jsem pohádku s ponožkami a doufám, že sv j ú el splní a bude se líbit ne jen d -

tem, ale i dosp lým. To ila jsem ji s láskou a bylo mým cílem toto poselství do ní dát.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL  A ZKRATEK

nár. um. Národní um lec

Tzv.  Tak zvané

Atd.  A tak dále
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SEZNAM P ÍLOH

PI Štábová listina filmu Strašfusky

PII Vybrané fotografie z natá ení



ÍLOHA P I: ŠTÁBOVÁ LISTINA

                                                            Štábová  Listina                                       .

Název projektu: Strašfusky

Profese: Jméno studenta:
Režie Petra Steinerová
Produkce Lenka Glisníková
Kamera Pavel Mašek
Zvuk Klára Jašková
St ih Tomáš Kraus
Hudba Klára Jašková
Výtvarné zpracování Petra Steinerová
Animace Petra Steinerová
Asistent produkce Petra Ptá ková
Asistent animace So a Kraj ová
Fotograf Lenka Glisníková
Výtvarné návrhy Petra Steinerová
Výroba scény Petra Steinerová



ÍLOHA  P II: VYBRANÉ FOTOGRAFIE Z NATÁ ENÍ




