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Nebuďme animačním skanzenem.

„Můžeme jim vůbec něco nabídnout? Těmto velkým studiím, které 
často pracují na hollywoodských filmech? Dá se vůbec o nás říct 
něco zajímavého?“ Tyto otázky se mi honily hlavou, když jsem se 
v polovině listopadu vydal za inspirací do německého Stuttgartu. 
Byla nás skupina deseti producentů a studií. Ve Stuttgartu působí 
animační klastr, což je uskupení firem z animace a vizuálních efektů. 
Prezentují se po světě pod společnou značkou Heroes. Klastr tvoří 
pár animačních studií a několik VFX studií, globálních hráčů. Na 
setkání se zástupci těchto studií a regionálního fondu jsme každý 
z nás prezentovali své aktivity a projekty. Bylo nakonec milým 
překvapením, když ředitelka klastru Stefanie Larsson ocenila, že 
většina z nás prezentovala kromě animačního umu i vlastní projekt. 
To u studií sdružených v klastru není běžné. Většina z nich nabízí 
službu, nikoliv vlastní kreativní nápady, náměty na filmy. Tenkrát 
jsem si znovu uvědomil, že přesně to je něco, na čem se dá stavět 
česká přítomnost ve světě animovaného filmu.  

O půl roku později jsem se do Stuttgartu vydal znovu. Tentokrát na 
konferenci FMX, kde jsem se setkal s nejrůznějšími lidmi z oboru 
z celého světa. Když jsem jim řekl, že jsem z Česka, mnozí z nich 
ožili. „Trnka, Pojar,“ začali jmenovat dávné mistry české animace. 
Potěšilo mě to, ale při všem tom nostalgickém rozjímání nad 
minulostí jaksi chyběl odkaz na současnost. Připadal jsem si, jako 
kdybych reprezentoval animační skanzen.

Naše historie je ve světě animace velkolepá, ale my bychom se 
měli soustředit na přítomnost a budoucnost. Vyrobit v dnešním 
světě animovaný film je komplikovaná záležitost se spoustou 
úskalí a běh na dlouhou trať. Abychom na kdysi slavnou minulost 
navázali, musíme změnit řadu věcí. Hlavně si uvědomit, že 
samotný nápad, ať se může zdát jakkoliv kreativní a zajímavý, je 
jen nápadem.

Bez pochopení toho, že pro budoucí úspěch české animace 
musíme změnit navyklé způsoby a přístupy k produkci ze strany 
všech zainteresovaných stakeholderů (tedy producentů, studií 

i konkrétních tvůrců včetně státních a veřejnoprávních institucí), 
nám hrozí, že animačním skanzenem zůstaneme. 

Prvními předpoklady ke změně, jak ukázala studie ASAF Mapování 
oboru animace v ČR, je zkvalitnit především fázi vývoje filmů 
a seriálů (tzv. development) a dále se otevírat světu pro mezinárodní 
koprodukce. Ani v produkčně vyspělých zemích Evropy už nikdo 
jinak než formou zahraničních koprodukcí filmy a seriály nevyrábí, 
ať už jsou to nezávislí producenti, nebo televize.

Potenciál animace je obrovský. To je důvod proč na tuto část 
kreativního průmyslu upřela pozornost už řada zemí, které tím 
podporují rozmanitost svých ekonomik. V nejistém světě jde 
o sázku na jistotu a hlavně vklad do budoucnosti, protože animace 
přináší vysokou přidanou hodnotu. Převážná většina animovaných 
filmů a seriálů cílí děti, budoucí poptávka po stále novém obsahu 
poplatném své době se tak zdá být zajištěna.

Na stránkách ASAF News vám přinášíme rozhovory se dvěma 
českými producenty Martinem Kotíkem a Martinem Vandasem, 
kterým se postupně daří úspěšně se zařadit na mezinárodní 
animační scénu. Pak objevte recept norské producentky Kristine 
Knudsen, která se svým celovečerním debutem Letíme (Richard 
the Stork) oslovila publikum ve 180 zemích. S tržbami přes 16 mil. 
eur při rozpočtu 10 mil. eur dosáhl film i slušného obchodního 
úspěchu. Pro sebe jsme si nemohli nechat ani zkušenosti veterána 
animačního průmyslu Roberta Lence. Ten se podílel na kultovních 
snímcích jako např. Shrek, Kráska a zvíře či Toy Story a letos 
v létě bude podruhé hostujícím mentorem v českém inkubátoru 
ANOMALIA STORY LAB.
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, příjemné čtení vám přeje

Marek Toušek
místopředseda ASAF
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Robert Lence stojí za tak úspěšnými snímky jako Kráska a zvíře, 
Shrek a Toy Story. Během své kariéry prošel uměleckými 
odděleními ve studiích Disney, Dreamworks i Pixar. V čem 
spočívá tajemství úspěchu a kvality? Jde o oddělené nádoby? 
Jak se animace posunula za dvacet let a proč je zajímavé jezdit 
lektorovat do Litomyšle?

Co vás motivuje jezdit do Česka na Anomalii?
Mám rád tvoření příběhů, jejich vymýšlení a diskutování o jejich 
podobě. A rád pomáhám druhým přicházet s jejich vlastními. 
Rád se seznamuji s úžasnými věcmi, jež mají jiní tvůrci zatím jen 
schované v hlavě, a přispívám k tomu, aby objevili své silné stránky 
a dokázali své nápady naplno zužitkovat. Každý příběh se musí 
nejprve vyprostit z vlastní mysli a vyčistit, než ho můžeme vystavit. 
Tenhle kreativní proces diskuze a hledání je inspirativní jak pro ně, 
tak pro mě, proto do Litomyšle tak rád jezdím.

V Česku často lomíme rukama nad tím, že nemáme peníze na 
stejně drahou animaci jako Američané. Lidé přímo z oboru ale 
upozorňují na to, že mnohem větší problém než s úrovní animace 
je s prostředky vynaloženými právě na vývoj konceptu a příběh.
Nepochybně. Jsem trénovaný Disneym a jeho animovanými filmy 
zlaté éry. Není potřeba strávit jejich studiem dlouhé roky, aby bylo 
jasné, že jejich nejdůležitějšími aspekty jsou vždy příběh, příběh 
a příběh. A když se podíváte na Pixar, zjistíte, že tuhle filozofii zcela 
přebral. Nejde o něco náhodného, co by se dělo intuitivně: všichni 
v týmu si velmi dobře uvědomují, že přijít s tím správným příběhem 
je nezbytný základ každého filmu. Můžete mít cutting-edge 
technologii, ale ta nikoho neohromí, když jejím prostřednictvím 
neodvyprávíte strhující a zajímavý děj. Technologie je sama o sobě 
bezvýznamná.

Kolik času nad vymýšlením příběhu vašich filmů trávíte? Kolik 
zabrala třeba Kráska a zvíře? Zdálo by se, že jde už o hotovou 
pohádku s dlouhou tradicí, bylo tedy jednodušší ji adaptovat?
Sebejednodušší námět dokáže spolknout dlouhé roky a leckdy se 
ukáže, že i zdánlivě snadno čitelný a známý příběh může skrývat 
komplikace, které pro tvůrčí tým představují velkou výzvu. Kráska 
a zvíře byla obzvlášť náročná, pracovalo na ní hned několik skupin 
tvůrců a projekt se dokonce jednou v podstatě restartoval, kdy 
se začalo víceméně od začátku. Pro mě to byly čtyři, možná i pět 
let života. A jiné to nebylo u Toy Story ani Shreka. Všechny tyto 

filmy vyžadovaly opravdu hodně času na přípravách, protože jsme 
si uvědomovali, že dokud nebudou koncept a následně scénář 
dokonalé, nemá smysl začít výsledek realizovat. A v tom spočívá 
i důvod, proč jde o tak skvělé filmy, jež se tak silně zapsaly do 
povědomí diváků.

Myslíte si, že by se malé trhy jako český měly pokoušet o vlastní 
CGI animaci, nebo by pro ně bylo vhodnější užívat tradičnější 
techniky jako ruční animace a stop motion, které se dají snadněji 
zafinancovat v plné kvalitě?
To je nepochybně zásadní otázka a nemůžu vyloučit, že v tuhle chvíli 
je pro malý trh pořád ještě výhodnější profilovat se jako alternativa 
k mainstreamu prostřednictvím dostupnějších postupů. Na druhou 
stranu se ale technika stává den ze dne levnější a dostupnější 
a ve chvíli, kdy bude CGI už dostupné stejně jako jakákoliv jiná 
technologie, by pak mohl člověk zjistit, že mu ujel vlak. Každý si 
tedy musí sám zodpovědět, jaký přístup chce zvolit – jestli ten 
výhodnější dnes, nebo ten s potenciálem do budoucna.

Co jste se stihl dozvědět o české animaci a animátorech?
Vyrostl jsem na filmech Jiřího Trnky, takže pro mě nebylo 
překvapivé objevit bohatost historie českého animátorské 
tradice, která v komunitě nejspíš stále ještě žije. Vzpomínám na 
jednoho studenta, jehož dědeček prý pracoval na celovečerním 
animovaném snímku. Byl jsem rád, že mi byla dána možnost 
poznat z té historie ještě o kus víc. Byl jsem mile překvapený 
i úrovní talentu, s nímž jsem se setkal. Mnohé studentské filmy, co 
jsem viděl, by se neztratily na nejlepších amerických univerzitách.

Česká animátorská škola si udržuje silný vztah k ideálu autorství 
a individualizmu. Animace ale v mnoha ohledech závisí na 
tvůrčích kompromisech. Jako člověk se zkušenostmi z Disneyho 
nejspíš víte lépe než kdo jiný, jak se kloubí umění s byznysem. 
Jak k této výzvě přistupovat?
Jako první je nutné nebát se toho střetu. Věřím, že se ony dva 
aspekty navzájem nevylučují. Mezi mé nejoblíbenější filmy patří 
malé artovky promítané v lokálním zapadlém kině, ale přesto si 
stojím i za svou prací na jedněch z nejúspěšnějších filmů vůbec. 
A když se podíváme na práci Pixaru, uvidíte výdělečné a zároveň 
kriticky velmi ceněné filmy. Zjevně tedy jde skloubit uměleckou 
a komerční hodnotu, stačí jen nemít předsudky a odvést poctivou 
práci. Ostatní bude následovat.

Plné znění rozhovoru najdete na www.asaf.cz.         

02:LENCE

rozhovor s  Robertem Lencem

„Příběh, příběh a příběh. 
Bez něj je sebelepší technologie zbytečná.“
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Pestrá koprodukce čtyř evropských zemí (Německo, Belgie, 
Norsko, Lucembursko) se v české distribuci Bontonfilmu 
promítala loňské léto. Tvůrci si pro dětské publikum vymysleli 
dobrodružný příběh vrabčího sirotka, vyrůstajícího v čapí rodině, 
kterou se rozhodne následovat na daleké cestě do Afriky. Film se 
prodal do 155 zemí a vidělo jej přes 3,6 milionu diváků. Co stálo 
za jeho úspěchem, jaká jsou kritéria a úskalí evropské distribuce, 
představila publiku sestávajícího převážně z profesionálních 
producentů Kristine Knudsen, která dle svých slov filmu věnovala 
9 let života.

Dokážete vystihnout, co bylo největší výzvou na celém 
projektu?
Hned na samém počátku to byl námět: přišli jsme s originální 
látkou, kterou nikdo neznal. Německo je navíc docela konzervativní 
trh. My jsme ale měli štěstí v tom, že náš scénář byl psaný od srdce 
a dokázal zaujmout. Scénárista Reza Memari vyrůstal v Německu 
jako syn přistěhovalců z Iránu a odtud pramenila inspirace k příběhu 
hrdiny, který si připadá jiný, ale touží se začlenit. Kromě Rezy na 
scénáři externě spolupracovali také externí konzultanti z USA, kteří 
ladili především komediální pointy. Během vývoje vzniklo celkem 
6 verzí scénáře.

Vyvíjel se také vizuální styl, nebo jste se od počátku drželi první 
představy?
Vizuální styl se měnil hned několikrát, vždy na základě testování 
a zpětných reakcí. Testování focus groups bylo jednou z podmínek 
distribuce, a i když své představě věříte, nakonec se ukázalo jako 
velmi podnětné. Probíhalo metodou, kdy se dětským divákům 
ukazovaly charaktery a zjišťovala se míra sympatií a ztotožnění. 
Cennou zpětnou vazbu nám dávali i naši obchodní zástupci, kteří 
byli s ukázkami z filmu v terénu ještě daleko před jeho dokončením.

Jak fungovala koprodukce a dělba práce mezi čtyřmi zeměmi?
Největší výzvou při mezinárodních koprodukcích je to, že 
pracujete v několika týmech, které se osobně ani nemusí nikdy 
setkat. Potřebujete velmi silného týmového ducha. Zároveň vám 
rozmanitost tvůrců zajistí kvalitu filmu a to, že bude fungovat 
v různých kulturách. Při oslovování partnerů je klíčovou otázkou 
obsah: řešíte, jestli je pro druhou stranu zajímavý, zda si dokáže 
představit spolupráci na tomhle tématu a jestli se pro ně má šanci 
stát stejně srdcovou záležitostí, jakou je pro vás.

Náš projekt měl ve finále 5 koproducentů: dva z Německa – 
Knudsen & Streuber Medienmanufaktur a Ulysses Filmproduction, 
belgické studio Walking the Dog, lucemburské Melusine 
Productions a moje norské studio Den Siste Skilling Company. 
Snažili jsme se o vyrovnané koprodukční podíly: 34 % Německo, 
33 % Belgie, 20 % Lucembursko, 13 % Norsko. Role si přirozeně 
rozdělíte podle toho, kde má které studio silné stránky. Dělba 
práce mezi zeměmi ale musí být fér – nelze, aby se animace dělala 
výhradně v jednom státě, postprodukce v jiném apod. Všichni jsme 
na jedné lodi. Storyboardy se navrhovaly ve dvou zemích, animace 
se připravovala současně ve třech zemích. Má to samozřejmě 
svá úskalí, například když rendering dělají dvě studia s různým 
softwarem…

Letíme

Prozradíte, jaký byl rozpočet projektu a jakou jste měli na 
financování strategii?
Když jsme začínali, vycházeli jsme ze srovnatelných již realizovaných 
celovečerních animovaných filmů. Rozpočet se nakonec vyšplhal 
na zhruba 10 milionů eur. Do financování bylo zapojeno celkem 
25 různých partnerů, 65 % se podařilo pokrýt z veřejných zdrojů. 
Dobrou strategií se ukázalo oslovení stejných hráčů na vývoj 
projektu i produkci, kteří byli zainteresováni na tom, aby se věc 
dotáhla do zdárného konce. Pro nás byla klíčová podpora FFA 
(Filmförderungsanstalt = German Federal Film Board), což je 
prestižní organizace, která nám otevřela dveře k dalším zdrojům. 
U mezinárodních projektů platí, že je třeba mít 50 % rozpočtu 
zajištěno na národní úrovni, než se začnou domlouvat zahraniční 
koprodukce.

Jak náročné je vyřizování žádostí a grantová administrativa?
Velmi. A to nejen administrativně, ale i časově. Zabralo to 
24 měsíců, což je podobně jako samotná produkce, která trvá 
v průměru 2-3 roky.

03:KNUDSEN

rozhovor s  Kristine Knudsen

„Přišli jsme s originální látkou,
 kterou nikdo neznal.“
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Máte nějaká doporučení, co se marketingu týče?
V předstihu naplánovat výrobu atraktivních částí, které budou 
moct být použity pro marketing (teaser, plakáty, ukázky work 
in progress). Animované filmy pro rodiny mají velký potenciál, 
protože segment rodinné zábavy bude vždy žádaný. Vyplatilo se 
nám nešetřit na teaseru, kvalitní ukázka je to, co projekt prodává. 
A pak je určitě dobré využít další kanály podpory prodeje, jako 
jsou dětské knížky, maskoti, značkové oblečení, nebo mobilní 
herní aplikace. Tady je třeba myslet dopředu na to, že především 
herní a mobilní aplikace vyžadují samostatné financování, a mít 
připravenou strategii využití.

A na závěr nějaké doporučení k distribuci a prodejům?
Klíčová je role sales agenta: musí to být osoba, které důvěřujete. 
Což zní banálně, ale opravdu není od věci si vybrat někoho se 
zkušenostmi s podobným typem filmu, kdo zná region, kde chcete 
projekt prodat. Důležité je také začít prodávat včas, v našem 
případě to byly 2 roky před začátkem produkce. Prodeje na 
zahraniční trhy se uzavírají teritoriálně (tzn. pokud se podaří prodat 
např. do Francie, zahrnuje to distribuci do afrických zemí, které 
bývaly francouzskými koloniemi). Samozřejmě chcete obsadit 
lidnaté trhy – Richard the Stork měl nejvyšší návštěvnost ve Francii, 
Latinské Americe a Rusku. 

ohlédnutí za distribučním seminářem 

Jak ukázala studie „Mapování oboru animované tvorby v ČR“, faktem 
je, že české animované filmy se až na čestné výjimky dostanou do 
zahraniční distribuce velmi ojediněle. Důvod je mimo jiné i ten, že 
čeští producenti své filmy často nevyrábí v zahraničních koprodukcích, 
které usnadňují vstup na zahraniční trhy. Bez otevření se zahraniční 
spolupráci v rovině vývoje a výroby, ale i distribuce, se naše animace 
těžko stane konkurenceschopnou. 

„Je to o dlouhodobém budování osobních vztahů a vazeb se zahraničními 
producenty, distributory a sales agenty. Během roku se sice v Evropě koná 
celá řada setkání s lidmi z branže , ale mnoho tuzemských producentů 
tuto možnost nevyužívá. Proto jsme došli k názoru, že největší efekt 
bude mít setkání zahraničních profesionálů přímo v Praze,“ konstatuje 
místopředseda Asociace animovaného filmu Marek Toušek. 

Cílem odborného semináře o mezinárodní distribuci v animaci, 
který začátkem února představil strategie úspěšných zahraničních 
distributorů, bylo inspirovat domácí producenty a zvýšit naději na 
úspěch jejich projektů. 

„Podnět pro organizaci semináře k tématu potenciálu a trendů distribuce 
v animaci jsem dostal před třemi roky na Cartoon Digital. Když jsem 
tenkrát prezentoval náš projekt jednomu z hostů letošního semináře 
Lioneli Martymu, odpověděl, že pokud by měl být jeho součástí, chce 
stát už na jeho samotném začátku. To pozměnilo můj pohled a vnímání 
role distributora v hodnotovém řetězci vzniku animovaného díla. I ostatní 
řečníci na semináři potvrdili důležitost toho, aby distributor byl aktivní 
součástí již od vývoje filmu. Představa, že distributor pasivně čeká, až mu 

producent přinese hotové dílo s tím, aby jej šířil mezi diváky, je mylná. 
Naopak distributor mnohdy zná diváky, jejich očekávání a chutě, neboť 
pracuje přímo na daném trhu více než jedním filmem nebo seriálem. 
Kdežto producent, zvlášť v našich skromných tuzemských podmínkách, 
často řeší jediný film dlouhá léta. A v neposlední řadě je zde i ekonomické 
hledisko – pokud se mu film líbí a věří mu, je schopen zajistit potřebné 
finanční prostředky z předprodeje a tzv. minimum guarantee. Je proto 
nanejvýš vhodné spolupráci s distributorem navázat od samotného 
počátku,“ osvětlil motivaci k uspořádání semináře Marek Toušek.

Semináře se zúčastnily evropské špičky. Například televizní producent 
Tom Van Waveren, který byl třikrát nominován na cenu Emmy. 
Je ředitelem a tvůrčím ředitelem v CAKE Entertainment, předsedou 
Animation Producers Netherlands a místopředsedou Animation in 
Europe. Jako další se o své zkušenosti podělila americká producentka 
žijící v Paříži Eleanor Coleman ze společnosti Indie Sales, zmiňovaný 
francouzský producent Lionel Marty z distribuční společnosti APC 
Kids a Tania Da Cunha s dlouholetými zkušenostmi s distribucí 
celovečerních filmů. Akce byla moderována Annou Vášovou 
a Christophem Erbsem, zkušeným matadorem evropské animace.

04:MASTERS

Producentka filmu Letíme (Richard the Stork, 2017) Kristine Knudsen byla jednou z přednášejících na semináři ASAF Masters o mezinárodních koprodukcích,  
pořádaném Asociací animovaného filmu 25. – 26. 10. 2018 v Praze.

Robert

Lence

ANOMALIA Story Lab

8. 7. – 19. 7. 2019

TIP: ANOMALIA LABS
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Martin Vandas patří mezi přední české producenty animovaného 
filmu. V současnosti pracuje na třech celovečerních snímcích, ale 
také na řadě krátkometrážní a seriálové produkce. Jeho chystaná 
adaptace knížky Arnošta Goldflama O nepotřebných věcech 
a lidech získává světovou pozornost už před samotnou výrobou 
a Martin věří ve velký úspěch.

Na jakých filmech právě pracujete?
V tuto chvíli máme ve výrobě tři celovečerní animované snímky. 
Ve francouzsko-německo-českém projektu Přes hranici, vznikajícím 
technikou barva na skle, figurujeme jako minoritní koproducent. Na 
palubě jsme už šest let, výroba z toho zabrala poslední dva, a pokud 
vše dopadne dobře, příští rok bude hotovo. Druhým je německo-
belgicko-lucembursko-česká klasická ruční animace Fany byla při 
tom. A třetím je loutkové O nepotřebných věcech a lidech podle 
předlohy Arnošta Goldflama.

Přes hranici

Když slyším, jaké techniky volíte, zdá se, jako byste se vymezoval 
vůči CGI.
V minulosti jsem s počítačovou animací pracoval. Mou nejdražší 
krátkometrážní produkcí byl Jezdec času Ondřeje Švadleny. 
K tomu máme zrovna ve výrobě další krátký film s názvem Jáma. 
Technologie se podřizuje látce a jakmile mám v rukou koncept, 
k němuž se hodí počítačová animace, bez problému po ní sahám. 
Jde zkrátka o jednu z možností.

Trh ale přece nepřijímá animaci podobně rovnostářsky.  
CGI jasně dominuje.
Je pravda, že jeden zkušený kinodistributor říká, že pro něj 
animovaný film rovná se CGI. Dětské publikum má prý jasno, 
bavíme-li se o mainstreamu. Na druhou stranu Mimi & Líza jsou 

klasické 2D a publikum si našly – ve Francii na ně dohromady přišlo 
200 dvě stě tisíc diváků.

Všechny tři vaše zmíněné projekty jsou koprodukční.
Opakuju to tak často, že už to je trochu otřepaný bonmot, ale 
animovaný film a koprodukce jsou jedno. Doby, kdy jsem dělal 
Fimfárum jako kompletně český projekt s výlučně českými penězi 
i firmami, jsou dávno pryč.

Co se změnilo?
Celý trh od priorit publika po strategii distributorů. Rozevřely se 
nůžky mezi mainstreamem a artem, zmizela střední kategorie 
filmů. Posunuly se technologie a zdražila se výroba. Sice dnes o dost 
lépe funguje Státní fond kinematografie, ale zároveň vzrůstají 
náklady. Také jsme obecně otevřenější světu – za mých mladých let 
byla myšlenka koprodukcí poměrně exotická a těch minoritních se 
Fond vůbec neúčastnil.

Jedním ze zájmů Fondu je „český prvek“. Zvlášť u koprodukčních 
animovaných filmů se však snadno ztrácí kontakt s čímkoliv tak 
konkrétním. Jak to řešíte?
Uvedu jako příklad Fany byla při tom. Ta se během produkce 
posunula k výrazně komplexnější a náročnější kresbě, než bylo 
původně v plánu, a bylo naším úkolem se tomu přizpůsobit. 
Museli jsme vynaložit hodně energie, abychom nové nároky splnili, 
nicméně se nám díky tomu v českém prostředí vyprofilovalo šest 
sedm kvalitních animátorů, kteří jsou teď konkurenceschopní 
v rámci celé Evropy a dokonce už mají další nabídky. Řeknou vám: 
„Tohle nás na škole nenaučili.“ Muselo to přijít až skrze praxi.

A týkají se tyto posuny jednotlivců, nebo systému jako 
takového? Protože jsou se ozývají hlasy tvrdící, že česká industry 
je v žalostném stavu.
Chybí instituce jako dřívější Krátký film zaměstnávající 
150 animátorů, takže může být obtížné se systematicky živit 
animátorskou profesí a kariérně i umělecky růst. Vidím ale pozitivní 
kultivaci a v střednědobém časovém horizontu se dá očekávat 
významný pozitivní posun. Stačí se podívat na činnost Fondu. 
Když nevypotřeboval prostředky vyčleněné na animaci, protože 
se nenašlo dost žadatelů, co by splnili podmínky, ony prostředky 
přesunul na další výzvy, aniž by snížil rozpočet nebo standard. 
Což ukazuje snahu stabilizovat prostředí bez snížení laťky. Stejné 
počínání bychom rádi viděli u České televize. Musíme si uvědomit, 
že základy tu jsou – česká animace má stále světové renomé a sklízí 

05:VANDAS

rozhovor s  Martinem Vandasem

„V Arnoštovi jsem našel ideálního autora.“
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úspěch na důležitých festivalech. Po správném nastavení podmínek 
budou nadějní tvůrci schopni předvést mnohem víc, vždyť animace 
je z pohledu mezinárodní distribuce mnohem univerzálnější než 
hraný film.

Jaké máte zkušenosti s Českou televizí?
Situace se lepší i přes zaškobrtnutí na cestě. Třeba teď, když se 
Přes hranici tak produkčně natáhlo, zaznívalo z ČT dost nervozity, 
proč trvá výroba tak dlouho. Na francouzské straně nastaly potíže 
s financováním, takže to chtělo hodně vysvětlování a jednání. 
Nakonec se ale vše podařilo domluvit a až bude snímek příští rok 
hotový, věřte mi, že bude událostí evropského animovaného artu.  
Já věřím v účast na těch nejprestižnějších festivalech.

Jaké platformy se nabízejí pro tvůrce krátkometrážních filmů 
s výjimkou specializovaných festivalů?
Krátký film v distribuci není tak mrtvý, jak si snad mnozí myslí, jen je 
třeba udělat konkrétní kroky. Například náš Strom se promítal spolu se 
Zloději zelených koní, protože jsme se včas domluvili s producentem. 
To je asi jediná cesta – být v kontaktu s konkrétními tvůrci a nabídnout 
jim konkrétní film, který se k tomu jejich titulu, pokud možno hodí. 
Nedávný rumunský koprodukční Ceva (Somewhere), těžká a náročná 
látka, se promítal spolu s dokumentem Lov na černého žraloka 
o surrealistovi Vratislavu Effenbergerovi.

Často se pouštíte do knižních adaptací.
Jde o praktický model. Berete do ruky něco, co už bylo v nějakém 
kontaktu s lidmi, takže tušíte, jak k uchopení látky přistoupit 
a jak bude rezonovat. Kniha a film se zároveň mohou podporovat 
marketingově, propagují se navzájem, vytvářejí si obec 
sympatizantů, komunitu. Najít správnou předlohu vyžaduje mnoho 
času a práce, musím se dobře orientovat v prostředí, zvlášť když 
se dívám i mimo hranice českého trhu. V případě současného díla 
se také musíte naučit komunikovat se spisovatelem a krotit jeho 
případnou snahou udržet si vliv. Třeba s Arnoštem Goldflamem 
jsem našel ideálního autora. Jednak projevuje zájem a ochotu 
spolupracovat, ale zároveň nás respektuje jako tvůrce vlastního 
filmu.

Není pro zahraniční trh problém, když adaptujete českou knihu?
Zrovna v případě Arnošta se mi stalo, že na Cartoon Movie ke mně 
chodili lidé a ptali se mě na kontakt na vydavatele knižní předlohy, 
protože měli zájem vydat ji například ve Španělsku. Další země se 
myslím objeví ve chvíli, kdy film půjde do kin.

Plné znění rozhovoru najdete na www.asaf.cz.

O nepotřebných věcech a lidech
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Hurvínek a kouzelné muzeum je nepopiratelným marketingovým 
úspěchem Martina Kotíka. Jak se mu podařilo tak velký projekt 
udržet pohromadě? Jaké limitace v předloze objevil? A jak své 
zkušenosti využívá při přípravě svého druhého animovaného 
snímku?

Váš Hurvínek zastává v českém kontextu celkem výjimečné 
postavení. 
Nejen v českém. Je jediným mainstreamovým mezinárodně 
koprodukovaným východoevropským animákem. Rusko a Ukrajina 
totiž nekoprodukují, mezinárodně možná shánějí peníze, ale 
jejich filmy vznikají výhradně in house. Proto jsme právě v Rusku 
svůj film realizovali. Chtěli jsme využít tamní bohaté zkušenosti. 
Málokde jinde bychom našli prostředí, jež dokáže animovaný film 
obhospodařit od A do Z. Jsou tam skutečně podstatně dál než my, 
a vždy budou, protože objem peněz cirkulující jejich trhem naší 
animovanou tvorbu strčí do kapsy – a těžko tomu bude kdy jinak. 
Mluvíme o stovkách milionů eur.

Co vlastně nabízíte zahraničním investorům nad rámec námětu 
a konceptu?
Nic. Nezapomeňme však, že právě námět a koncept jsou ve 
světě animovaného filmů vším. Právě v tomto ohledu musíte 
být konkurenceschopný a lepší než ostatní. Jakmile oboje máte 
a opravdu vynaložíte potřebnou snahu, ostatní už si vás nějak najde. 
Respektive vy si dokážete najít vše, co potřebujete. Samozřejmě tu 
nemluvím o vágním nápadu na film, ale schopnosti celý projekt 
udržet pohromadě a stát v čele jeho realizace. Musíte zkrátka 
garantovat funkční fázi vývoje. Což není samozřejmost. Vývoj 
animáku totiž stojí jako menší hraný film se vším všudy a je pro 
kvalitu výsledku zcela klíčový – na jeho konci už musí být snímek 
de facto ideově dokončený, během realizace se už totiž takřka nic 
upravovat nedá.

Jak se vám dařilo držet kontrolu nad o tolik zkušenějšími Rusy?
Důvěru jsem si musel získat. Když na takové místo přijdete 
a nepůsobíte dost sebejistě, začnou vám animátoři takzvaně 
pomáhat. Tedy mírně vás tlačit k řešením, která jim přijdou lepší než 
vaše. Jakmile jim ale dokážete, že víte, co děláte, problémy nehrozí. 
Pochopil jsem to velmi brzy, se všemi vrchními animátory si sedl 
a navázal s nimi lidský kontakt – díky tomu jsme našli společnou 
řeč a konečná zkušenost byla dobrá.

Jak se dá proti předsudkům bojovat?
Krom odvedení dobré práce? Považoval jsem za nutné dát najevo 
příslušnost k mezinárodnímu trhu. Náš agent, který prodává 
Hurvínka do světa, je proto Francouz. Představitel malé, ale 
výrazné společnosti s kontakty napříč kontinenty. Vybral jsem 
si ho po velmi dlouhém a komplikovaném hledání i proto, že 
když naším jménem oslovuje svět Francouz, máme automaticky 
vyšší kredit. Bere se to tak, že když už si tento agent vybral film 
z východní Evropy, aby s ním spojil své jméno, musí mít daný 
snímek potenciál. Podobně pomohlo, že postprodukce probíhala 
v belgickém studiu, jež pracovalo třeba na Asterixovi. Český prvek 
byl u Hurvínka vždy patrný na první pohled. Tradice loutkářství, 
pražské kulisy. Francouzský agent a belgická účast tedy fungují jako 
protiváha a deklarují kontakt se západem.

Podařilo se. Hurvínka jste prodal do stovky zemí.
Ne všude jde samozřejmě o velkou premiéru v kinech, některé 
regiony síť multiplexů ani nemají. Přesto jde o úspěch v mnoha 
ohledech nečekaný. Z jednotlivých lokalit hlásí pochopitelně 
největší návštěvnost Česko, přes 200 000 lidí. Zbytek světa ale 
nastřádal v součtu daleko vyšší číslo, a to jsme ještě nevypotřebovali 
potenciál Ruska, kde jsme teď teprve startovali. Věřím, že tam 
přijde ještě víc lidí. Chystáme se ještě do Španělska, Švédska a celé 
jižní Ameriky. Ne vždy to samozřejmě vyjde. Některé země, třeba 
Brazílie, nevěřily, že by dětští diváci přijali tak „divně“ vypadající 
postavu, tak nás odmítly. I když ze strany samotných dětí jsme po 
celém světě nezaznamenali problém.

rozhovor s  Martinem Kotíkem

„Potřebujete dobrý nápad a schopnost 
ho udržet pod kontrolou– zbytek si vás najde.“ 

Hurvínek a kouzelné muzeum
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Hurvínek mezinárodně uspěl. Proč jde o takovou výjimku? Proč 
se totéž nestalo třeba u Lichožroutů?
Hurvínek byl od počátku tvořený pro mezinárodní distribuci, 
kdežto u Lichožroutů je patrné, že se spokojili s českým trhem. 
Velmi dobře uspěli v tom, o co se pokusili, a teď jen můžeme 
spekulovat, jestli se měli, nebo neměli pokusit o víc. Z hlediska 
mezinárodní distribuce se mi ale jeví problematický už jejich set 
up – pro cizince není patrné začlenění Lichožroutů do mainstreamu 
nebo artu. A v takovou chvíli je s filmem automaticky nakládáno 
jako s menšinovým. Leckdy se taková reakce nedá předvídat – jak 
už jsem zmínil, i Hurvínek je v Británii promítaný v artovém kině. 

Váš chystaný film Perla má nyní výhodu, že můžete vše vymyslet 
od základu. V Hurvínkovi vás tížily konkrétní aspekty předlohy.
Věřte mi, že si uvědomuju, že Hurvínek má z příběhového hlediska 
řadu problémů. Stylizaci postav chápou primárně diváci, kteří znají 
jejich loutkovou historii. Což se ale nakonec ukázalo být menším 
problémem, než jsem čekal. S Hurvínkem problém také nebyl, 
jde o nadčasový koncept neposlušného kluka. Umístění do Prahy 
a kouzelného muzea je dokonce přímo atraktivní. Takřka veškeré 
problémy plynou z postavy Spejbla a jeho dynamiky s Hurvínkem. 
Spejbl jako Hurvínkův otec příliš neodpovídá věkově, chová se spíš 
jako jeho dědeček nebo nějaký strejda a chybí mu vnitřní svět, 
s nímž by se mohl kdokoliv identifikovat. Nejmenší děti ho vnímají 
jako jakousi překážku pro Hurvínka při jeho snaze se bavit, ale 
nezdá se, že by tuto roli dokázal přerůst. Starší děti u něj postrádají 

větší nuance rodičovského vztahu. A rodiče už vůbec nemají jak 
k němu přilnout, protože samozřejmě nejlépe chápou, jak moc je 
jim vzdálený. Na divadle to funguje, dá se spolehnout na záměrnou 
archaičnost a publikum se nesnaží s hrdiny ztotožnit, protože je 
přijímá jako karikaturu. Ale co si počít ve filmu?

To je celkem závažné.
Právě. Navíc jsme si uvědomili, že s tím nejde nic dělat. Trochu jsme 
se pokusili Spejbla polidštit, ale ukázalo se, že když postavu příliš 
„vylepšíme“, jednoduše přestává být Spejblem. Bylo to první, co 
po nás náš konzultant Jesper Møller chtěl – a uvědomil jsem si, že 
tenhle aspekt budeme muset obětovat.

Proto musí být váš chystaný projekt úlevou.
Jako první jsme tu přišli s prostředím, tedy s vodnickou mytologií, 
a ten zabydleli vhodnými postavami.

Vzal jste i tady na sebe nějaké dobrovolné břemeno – podobně 
jako Spejbla?
Samotný koncept vodnického světa není zcela známý, jde 
o specifikum v pár východoevropských zemích. Jinak jsme ale 
snímek koncipovali tak, aby v něm podobných zádrhelů bylo co 
nejméně. Píšeme třetí verzi scénáře a máme vytvořené vizuály 
podmořského světa, takže nás čeká ještě dlouhá cesta.

Plné znění rozhovoru najdete na www.asaf.cz.

Perla
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Čeští producenti na 
návštěvě v Animation 
Media Cluster 
Region Stuttgart
V souvislosti s dlouhodobým strategickým zaměřením Asociace 
animovaného filmu na zvýšení konkurenceschopnosti oboru 
české animace i ekonomické výkonnosti jednotlivých subjektů se 
koncem loňského roku uskutečnila exkurze do Animation Media 
Cluster Region v německém Stuttgartu.

Nápad navštívit klastr ve Stuttgartu (zkratkou AMCRS) vyšla ze 
stále více vnímané potřeby přinést do rozvoje oboru animace 
v ČR nové impulsy a trendy především z rozvinutých trhů. 
Jestliže v rámci studie oboru animace vychází, že limitem naší 
konkurenceschopnosti v mezinárodním srovnání je fragmentace 
tvůrčích kapacit do řady malých studií, je logické a nutné se zamýšlet, 
jak situaci zlepšit a nastavit užší spolupráci mezi jednotlivými 
studii a producenty. Exkurze se zúčastnilo 10 českých producentů 
a zástupců studií na konci listopadu 2018. Šlo o první návštěvu 

svého druhu nejen pro členy ASAFu, ale i pro samotný AMCRS.  
Německo je zároveň potenciálně vhodnou zemí pro koprodukce 
s českými producenty. 

„Záměrem naší návštěvy proto bylo i představit naše produkce 
a studia jako potenciální partnery. Myslím, že tato iniciativa byla 
pozitivně vnímána. Němečtí kolegové ocenili, že každý z nás 
představil alespoň jeden vlastní projekt. To u jejich produkcí a studií 
není tak běžné, většinou se zaměřují na nabídku služeb. Cílem akce 
však nebylo pouze poznat potenciální německé koproducenty, ale 
najít inspiraci a vzory pro rozvoj této oblasti audiovizuálního průmyslu 
u nás. Baden – Württemberg je v mnoha ohledech srovnatelný 
s Českou republikou: počet obyvatel, průmyslová orientace, kultura. 
V našem oboru je dokonce také určitá podobnost: filmové školy, 
počet pracovníků v oboru. A ani strategie klastru nejsou nijak vzdáleny 
strategii, kterou si vytyčil ASAF pro rozvoj animační industrie. Naše 
návštěva klastru přinesla inspiraci zejména v oblasti spolupráce se 
státními institucemi,  komunikace směrem k potenciálním partnerům 
v zahraničí a v neposlední řadě s důrazem na rozvoj talentů. Tyto 
inspirace bude ASAF dále zpracovávat a aplikuje je do své strategie,“ 
uzavírá místopředseda Michal Podhradský.

ASAF se stal členem 
Animation Europe 
Na podzim roku 2018 se stal  ASAF stal v pořadí patnáctým členem 
sdružení evropských asociací animovaného filmu Animation 
Europe (AE). To se podílelo na vypracování European Animation 
Plan, strategie rozvoje animačního průmyslu v Evropě, která  
se dotýká i ČR.

ASAF se v rámci členství aktivně zapojil do agendy Creative Europe 
MEDIA beyond 2020. V rámci ní probíhá diskuze mezi Evropskou 
komisí a Animation Europe ohledně úprav nastavení programu na 
podporu animace Creative Europe MEDIA po roce 2020.

Tento krok je v souladu se záměrem ASAF začlenit se aktivně do 
evropských struktur oboru animace. Networking a rozvíjení vztahů 
a vazeb s ostatními členy AE by mělo pomoci zvyšovat důvěryhodnost 
ve vztahu ke koprodukčnímu potenciálu českých producentů.

07:AMCRS+AE

www.amcrs.de
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O Asociaci animovaného filmu 

Asociace animovaného filmu (ASAF) je sdružením předních českých producentů, nezávislých filmařů a animačních studií, kteří se společně 
rozhodli aktivně se podílet na rozvoji animace v ČR jako průmyslového odvětví a jeho prezentaci v zahraničí. Především nám jde o zlepšení 
podmínek pro výrobu a distribuci animovaných filmů v ČR. Zasazujeme se o vytvoření fungujícího animačního průmyslu, který generuje 
kvalitní filmy a seriály reprezentující Česko v globálním éteru. K tomu je zapotřebí vytvořit zázemí cílevědomé a systematické spolupráce 
soukromého sektoru a veřejné správy.

Aktuality ze světa animace najdete na  www.asaf.cz  nebo nás můžete sledovat na facebookové stránce  @CzechAnimation.

Telegraficky
|  Státní fond kinematografie navýšil podporu vývoje 
animovaného filmu o čtyři miliony korun.  V rámci  
krátkodobé koncepce SFK pro rok 2019 došlo na základě doporučení 
Asociace animovaného filmu (ASAF) k navýšení celkové částky na 
osm milionů korun. O čtyři miliony korun, o kterou byla tato alokace 
navýšena, byla snížena dotace výzvy „Výroba animovaného filmu“. 
Změna, kterou se podařilo v krátkodobé koncepci prosadit, spadá 
mezi priority Asociace animovaného filmu.

|  Canary Islands Film: „We are animation“. Inspirace 
pro rozvoj animačního průmyslu.  Koncem února 
uspořádala Asociace animovaného filmu (ASAF) na španělské 
ambasádě v Praze setkání se zástupkyněmi animačního klastru  
z Kanárských ostrovů.

|  Projekt O nepotřebných věcech a lidech získal 
prestižní cenu Eurimages Co-production Development 
Award. Na březnovém Cartoon Movie ve francouzském 
Bordeaux získal připravovaný celovečerní loutkový animovaný 
film O nepotřebných věcech cenu Eurimages Co-production 
Development Award. Celkem bylo nominováno osm  
mezinárodních projektů.

|  Myši patří do nebe - Work in Progress.
Natáčení celovečerního filmu Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka 
Myši patří do nebe bylo zahájeno na sklonku roku 2018. Premiéra 
filmu vznikající v česko-francouzsko-polsko-slovenské koprodukci 
je plánována na podzim roku 2020. Tvůrci a producenti filmu 
představí ukázku z filmu v rámci sekce Work in Progress na trhu 
MIFA festivalu v Annecy, nahlédnout do zákulisí výroby umožní 
také návštěvníkům festivalu Anifilm. 

Členové ASAF
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