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ABSTRAKT
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1 Úvod
Animovaný film nabízí nepřeberné možnosti výtvarného zpracování. Navíc mu jeho časový a dějový
rozměr vdechuje život. To, co je u klasického statického díla možné jen v představách, se
v animovaném filmu stává realitou.
Animovat může úplně každý, není tu žádné věkové ani jiné omezení. Animace se používá například i
jako terapie pro sluchově postižené. Dítě nemusí být vůbec dobrým kreslířem, aby mohlo vytvořit
výtvarně zajímavý animovaný film. Tvorba filmu vyžaduje od dětí akční přístup, ale zároveň je i učí
trpělivosti. Tím, že se často pracuje ve skupinách a děti se musí při práci dohodnout, dostává výuka
animovaného filmu sociální rozměr.
V dnešní době již neexistují technické překážky, které by zabraňovaly animovaný film s dětmi ve škole
vytvářet. Jedinou překážkou tu je nedostatek zkušeností běžných pedagogů, kteří by i rádi s dětmi
animaci zkusili, ale nevědí, jak na to.
Učitel nemusí být profesionální animátor, aby mohl s dětmi vytvořit animovaný film. Měl by se však
zajímat nejen o samotný animovaný film, ale vědět něco i o způsobu výuky animace. Školy a školičky
animace nabízí různé dílny, workshopy a školení pro pedagogy. Objevují se téměř na všech festivalech animovaných filmů, kde je možné sledovat zkušené lektory přímo při práci s dětmi.
Animovaný film má opravdu ohromný potenciál a neexistuje žádná výtvarná technika, která by se
v něm nemohla zúročit. Není však možné se do něj s dětmi pustit bezhlavě. Děti musí nejprve pochopit princip animace, poznat její výhody a úskalí a naučit se ve filmové řeči myslet. K tomu slouží různé
animační etudy či všelijaké praktické pomůcky. Jednou z nejzajímavějších je pak flipbook, hlavní téma
této práce.
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Tuto práci otevírá malý exkurz do dějin animace, kde hledám paralely mezi světem animovaného filmu a světem volného umění. V druhé kapitole se zabývám flipbookem. Nejprve krátce objasňuji
okolnosti jeho vzniku a pak se zaměřuji na jeho různé formy od počátků až do současnosti.
Třetí a čtvrtá kapitola jsou zaměřeny didakticky. Objasňuji v nich, proč si myslím, že animace a flipbook mohou být přelomovým výtvarným prostředkem u výuky dětí a kolik možností obojí nabízí.
V navazující kapitole o školičkách píši o různých možnostech výuky animace, a ačkoliv se zaměřuji
hlavně na tuzemskou scénu, uvádím i pár příkladů z ciziny.
Poslední kapitolou je praktická část, kde představuji své vlastní flipbooky a dětskou autorskou knihu,
ve které jsou vloženy dva flipbooky. V příloze už je pak pouze rozhovor s Klárou Marešovou, která
byla jednou z prvních, kdo u nás animaci začal učit, a můj animovaný loutkový film RYBÁK. Přikládám
jej na přiloženém DVD, kde jsou kromě něj a mé práce v elektronické podobě také různé příklady
animace z flipbooků.

8

Animace a umění
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2 Animace a umění
Kdybych měla obsáhnout celou historii animace, byla by to práce na mnoho let a sotva by se mohla
vejít do jedné knihy, natož do této bakalářské práce. O animaci a jejím vývoji již bylo napsáno mnoho
knih a další se píší, nemělo by tedy ani význam se o něco takového pokoušet.
Cílem mé práce není vytvoření encyklopedického přehledu dějin animovaného filmu, ale přesto bych
určitý průřez dějinami ráda udělala. Nebude to však přehled postihující historii animace od počátku
do konce. Musím mnoho významných jmen vynechat. Avšak chtěla bych v něm vypíchnout ta jména,
která se mi zdají zásadní ve vztahu k mému tématu a zasadit je do kontextu dějin umění jako takových.
Dějiny umění rozhodně ovlivňovaly i dějiny animace, na druhou stranu mnoho umělců se ve své volné
tvorbě animace minimálně dotklo. Nemálo z nich také opravdu nějaký animovaný film vytvořilo.
Vždy to ale nějak souviselo s jejich volnou tvorbou a film tu nebyl to hlavní, o co jim šlo. Animace je
pouze jiným médiem, které má na rozdíl od klasických médií přidanou čtvrtou dimenzi – čas. Je zde
primárním prostředkem, kterým umělci vyjadřují svou myšlenku. Ta se většinou objevuje i v jejich
ostatní volné tvorbě. 1
V dnešní době, kdy umělci pracují s výrazovými prostředky velmi volně a multimediální tvorba se na
vysokých uměleckých školách vyučuje jako téměř nejprestižnější obor, není divu, že mnoho umělců
ve své tvorbě principy animace využívá. Ovšem průniky ze světa umění do světa animace a obráceně
nejsou zdaleka jen záležitostí posledních dvaceti let. Jak jsem již zmínila, animace přidává uměleckému dílu čtvrtý rozměr, čas. Dílo může ožít, a opustit statičnost a začít vyprávět svůj příběh, ať už je to
příběh konkrétní či abstraktní. Proto se i mnozí umělci, kteří nemají klasické animátorské vzdělání,
občas pokouší svému dílu vdechnout život.

1

PEŠKO, POKORNÝ [13]
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2.1 20. století – film, animace a volné umění
S příchodem moderny a dvacátého století nastává v umění revoluce. Umění dostává nové funkce,
umělci se začínají vyjadřovat svobodněji a využívají k tomu i netradiční výrazové prostředky. Otevírá
se jim úplně nový prostor, ve kterém začínají tvořit.2
Velkou roli zde hrají také technické vynálezy a celková změna života lidí. Vynález fotografie a posléze
filmu byl jedním z těch, které velmi zamíchaly představami o tom, co to vlastně umění je a jaký má
smysl. Velmi brzo si obě disciplíny našly své zasloužené místo v dějinách umění a staly se plnohodnotným uměleckým vyjádřením.3
Ve svém exkurzu do dějin se zastavím jen u několika, spíše alternativních, typů animace a budu hledat vztahy a souvislosti mezi animací a volným uměním napříč dějinami. Nebudu se vracet do století
devatenáctého, ale zaměřím se až na století dvacáté, kdy film již začíná mít umělecké ambice a kdy se
i ve volném umění začíná více a více objevovat snaha o zapojení času a pohybu.

2

FOSTER [1]

3

RUHRBERG [2] (s. 591)
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Man Ray

2.2 Abstrakce a abstraktní animace
Již od dob abstraktní animace ovlivňuje animovaný film umělecké dění. A naopak někteří umělci zapojují do svých děl pohyb nebo dokonce přímo natáčí animované filmy (Hans Richter, Viking Eggeling,
Walter Rutttman, Man Ray, a mnozí další).4 Již od počátku dvacátého století jdou ve filmu i
v animovaném filmu paralelně alternativní proudy. Ty film velmi posouvají a dalo by se říci, že tvoří
dějiny animace.
Už ve dvacátých letech promítá divákům dadaistický umělec Man Ray svůj první film, nazvaný ironicky Návrat k rozumu (Retour a la Raison)5. „Zkombinoval několik narychlo a naživo natočených pasáží
s úseky svých „rayogramů (obr.1).“ Ty dělal bez kamery: rozmístil malé předměty, například špendlíky
a připínáčky, přímo na filmový pás, krátce ho vystavil světlu a pak vyvolal výsledek.“6

Obr. 1: Man Ray - ukázka rayogramu z filmu
Návrat k rozumu 1923. Zdroj: [51].

Jedním z dalších představitelů poválečné abstraktní animace je německý malíř Walter Ruttmann.
Studoval sice malířství, ovšem velmi záhy se začal zajímat i o film. A protože ho začala zajímat myšlenka „pohybujících se obrazů“ velmi brzo se o něco takového pokusil. Na začátku dubna roku 1924
promítá ve Frankfurtu vlastně úplně první abstraktní film Opus I. 7 „Ruttman neznal komerční animační postupy, maloval olejem na sklo, stíral části a ty pak měnil. Každou změnu fotografoval z výšky,
přičemž sklo bylo osvícené zespoda.“ 8 Své filmy ručně koloroval a pracoval už také se zvukem. Originální hudba kopíruje a podtrhuje pohyb abstraktních obrazů.9 Je možná jakýmsi předobrazem
dnešních koncertních abstraktních projekcí a VJ.

4

BORDWELL, THOMPSONOVÁ [9] (s. 181-5)

5

http://www.youtube.com/watch?v=3nrGKWMaX-4 [51]

6

BORDWELL, THOMPSONOVÁ [9] (s. 185)

7

http://www.youtube.com/watch?v=lJVRrvCWOkk [52]

8

BORDWELL, THOMPSONOVÁ [9] (s. 183 -4)

9

BORDWELL, THOMPSONOVÁ [9] (s. 184)

Walter Ruttmann

Obr. 2: Walter Ruttmann –
ukázka z filmu Opus II 1921. Zdroj: [9].
Walter Ruttmann natočil abstraktních filmů několik. Opusy I-IV patří k těm nejznámějším. 10
10

BORDWELL, THOMPSONOVÁ [9] (s. 184)
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Zájem o pohyblivý abstraktní obraz však nezmizel ani v dnešní době. Ruttmanův postup mi připomněl
na jednom svém vystoupení Petr Nikl, který ovšem svou animaci nezaznamenával, ale promítal na
strop, kde ji diváci mohly ihned sledovat. Šlo spíše o jakési divadelní představení, ale bylo, stejně jako
u Ruttmana doprovázeno hudbou, která animaci doplňovala, a také bylo založeno na podobném
principu.

Petr Nikl

Jinou analogií k abstraktním Ruttmannovým filmům, mohou být projekce vznikání obrazů Zdeňka
Hůly. Jedná se o cyklus POUTNÍK, který seskládá ze čtyř obrazů 2 x 2 m (BODY &#8211; HVĚZDY VE
DNE, OBILNÉ POLE BEZ HAVRANŮ, RÁKOSÍ a MRAK). Proces zaznamenávání malby má však u Hůly
jiný význam než třeba u Jacksona Pollocka. Je součástí konceptu celého díla a je daleko více řízeným
a promyšleným aktem. Náhoda tu hraje mnohem menší roli. Záznam průběhu malby může divákovi
přiblížit cestu, kterou musel obraz projít, než vznikla jeho finální podoba. Je to určitá analogie k lidské
cestě životem. Filozofický podtext je tu více než zřejmý. Pozorný divák jistě v obrazu odhalí jeho
mnoho-vrstevnatost. Záznam mu ale může poodhalit tajemství jeho vzniku. 11

Zdeněk Hůla

Obr. 3: Zdeněk Hůla - BODY &#8211; HVĚZDY VE DNE – první, prostřední a poslední fáze
- akryl, olej, plátno, 200 cm x 200 cm, 2005. Zdroj: Zdeněk Hůla.

11

Z ústního rozhovoru s autorem Zdeňkem Hůlou

Obr. 4: Petr Nikl - Něco úžasného - 2010.
Zdroj: http://www.salvator.farnost.cz/.
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Man Rayův způsob animace bez kamery na konci 50. a začátku 60. let rozvinul novozélandský umělec
Len Lye, když začal kreslit přímo na film. Po skončení práce se mohl film rovnou promítat. Byl to jakýsi
grafický experiment. Lye používal 16 mm film, do kterého přímo škrábal svou kresbu. 12 Tato technika
se ujala a dodnes ji někteří animátoři používají a dále rozvíjejí. 13 Film Volné Radikály je hodně graficky
jednoduchý, velmi expresivní a využívá hlavně linie.

Len Lye

Zdeněk Sýkora může svou grafickou formou a svými liniemi na první pohled trochu připomínat Len
Lyeovy linie, jde ale téměř o inverzní protějšek. Ačkoliv mají společné abstraktní lineární pojetí, u Len
Lye jde o velmi náhodnou, expresivní etudu (přičemž nechci tvrdit, že zde není žádná kontrola a že
umělec kreslí jen náhodně), naopak u Zdeňka Sýkory jde o jasný a pevný koncept, který vychází z jeho
malířské a grafické tvorby a který pracuje s přesným řádem. Náhoda tu samozřejmě hraje také roli,
nejedná se však o tutéž náhodu jako je v Len Lyevých Volných Radikálách. Počítačem generované
údaje podle přesných pravidel zaznamenává na plátno ve formě linií. Jejich barevnost, hustota, směr i
síla jsou určeny čísly. Tím z malby zcela vylučuje malířskou náhodu a spontaneitu.14

16

Obr. 6: Len Lye - Volné Radikály 1958.
Zdroj: [55].

Zdeněk Sýkora

Marcel Duchamp
Než nadobro opustím abstraktní animaci, zmíním ještě příklad filmu, který sice není celý zcela abstraktní, ale jehož metoda rotační
animace spirály se používá v různých filmech či projekcích dodnes.
Jedná se o dadaistický film Marcela Duchampa - Anémic Cinéma.
„Tento krátký film podkopává tradiční pojetí filmu jako vizuálního a
epického dění. […] Na všech záběrech jsou buď otáčející se kotouče, nebo kotouče s větami obsahující složité francouzské slovní
hříčky.“15

Obr. 7: Zdeněk Sýkora - Linie č. 125 17 2010.
Zdroj: [56].

Obr. 5: Anémic Cinéma 1926. Zdroj: YouTube.com.
12

KASHMERE [80]

13

Například Jennifer Reeves nebo Thorsten Fleisch

14

Prague Art & Design [53]

16

15

BORDWELL, THOMPSONOVÁ [9] (s. 186)

http://www.youtube.com/watch?v=sGyVYDse
Gc4&feature=related [55]
17

http://www.youtube.com/watch?v=62HslrAPZ
Hs&NR=1 [56]
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2.3 Animace objektů a objekty v pohybu

Jan Švankmajer

V animovaném filmu však existuje od dob Edwina S. Potera18 i animace v prostoru. Ve svém snímku
Strašidelný hotel z roku 1909 již Poter animuje předměty „[…]nůž krájí salám, konvice nalévá do šálku
čaj.“ 19 Mnoho animátorů ve svých filmech animuje předměty či objekty. Na druhou stranu zase mnoho sochařů, se snaží své práce rozpohybovat.
Nejslavnějším animátorem využívajícím stop-motion 20 techniku nejen u nás, ale i v zahraničí je Jan
Švankmajer. Uvádím ho jako příklad umělce – animátora, který své objekty animuje ve svých filmech,
ale také je vytváří i jako samostatná výtvarná díla. Mezi jeho nejslavnější snímky patří Něco
z Alenky, 21 Jídlo či Možnosti Dialogu.
Ve volném umění se v 60. letech minulého století objevuje u řady sochařů snaha své objekty oživit.
Kinetické umění se neobjevuje pouze na jednom místě, ale po celém světě. Autoři kinetických objektů pracují většinou s účinky větru či vody, někdy však využívají i elektrických motorků. Jean Tingulelly
patří mezi nejznámější autory kinetických soch. K jejich rozpohybování používá všechny možnosti.
V objektu Proletářské umění, který vznikl rok po premiéře Švankmajerovy Alenky, se objevuje podobná lebka jako u Švankmajera. Kombinuje v něm, stejně jako Švankmajer, organické objekty
s technickými součástkami. 22

Obr. 8: Jan Švankmajer - Něco z Alenky 1988.
Zdroj: YouTube.com.

Jean Tinguelly

Animace a volné umění se prolínají i v dalších odvětvích, kresbě, grafice či počítačové grafice. Rozsah
a zaměření této práce však neumožňuje věnovat se jim v této kapitole všem. V následujících kapitolách rozvádím všechny tyto ostatní techniky vzhledem k základnímu rámci práce, flipbooku.
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Autor slavné Vlakové Loupeže
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DUTKA [10] (s. 14-15)

20

Více v kapitole Flipbook a jeho možnosti ve výtvarné výchově

21

Více v kapitole Proč dělat s dětmi animovaný film

22
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Obr. 9: Proletářské umění 1989. Zdroj: [2].
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Flipbook jako fenomén
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3 Flipbook jako fenomén
3.1 Flipbook – trocha historie
Flipbook, stejně jako ostatní optické hračky, vzniká ještě před počátkem filmu. V době, kdy už je vynález filmu na spadnutí, se začínají objevovat na různých místech zábavné hračky s živými obrázky.
Ačkoliv Francouz Pierre-Hubert Desvignes je obecně považován za vynálezce flipbooku, anglický litograf John Barnes Linnett je první, kdo si ho nechává patentovat pod názvem „kineograf“ a to v září
roku 1868.23 Flipbook se brzy dostává i do Ameriky a stává se oblíbenou zábavou dětí i dospělých.24
Zprvu šlo o malé bločky s černobílými či kolorovanými kresbičkami tištěné litografickou metodou.
Často byly groteskního charakteru a vtipnou pointou. S rozšířením filmu se začaly objevovat v malých
bločcích krátké dokumentární záběry ze života lidí. Nadšení, které tenkrát zavládlo mezi lidmi, když
bratři Lumiérové rozpohybovali fotografii, se odrazilo i ve výrobě flipbooků. Mizí komické pointy a
místo toho, stejně jako Lumiérové, používají i autoři flipbooků krátké dokumentární záznamy ze života běžných lidí. 25
Studio mělo své pobočky v Londýně, Bruselu a Paříži. 26
Listování flipbookem naleznete na:
http://www.flipbook.info/videos/biofix.htm

Obr. 10: studio Biofix 1900 – 1913. Zdroj: [70].
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FOUCHÉ [70]

24

FURNISS [12] (s. 127)

25

FOUCHÉ [70]

26

FOUCHÉ [70]

Obr. 11: Flipbook. Zdroj: [3].

Flipbook
„Flipbook je kniha se sérií obrázků, které se postupně proměňují z jedné stránky na druhou.
Pokud stránkami rychle listujeme, zdá se nám,
že vidíme animovaný film představující pohyb
nebo nějakou změnu. Flipbooky bývají nejčastěji
určeny pro děti, ale existují i flipbooky pro dospělé, někdy jsou také vytvořeny sérií fotografií
místo obrázků. Flipbooky často tvoří součást
knihy, nejčastěji jako kresba v rohu stránky.
Stejně tak jako film i flipbooky vycházejí z vlastnosti lidského oka zvané doznívání zrakového
vjemu. O této nedokonalosti lidského oka věděli
již staří Egypťané, ale až v polovině 19. století
vznikají optické hračky (například právě praxinoskop), které jí využívají k předvedení iluze
pohybu. První optické hračky, které později vedou až ke vzniku filmu, byly založeny na stejném
principu jako flipbook“ 27

27

ANIFEST [98]

17

Právě možnost „tištěného filmu“ zjednodušila výrobu těchto bločků a zároveň podmínila vznik promítacích zařízení, která umožňovala zvětšení počtu stránek a tím i prodloužení promítaného příběhu.
Tato zařízení se od sebe lišila vydavatel od vydavatele, země od země. Oblíbenost těchto zábavných
„věciček“ ve své době neznala mezí. Až později se přesouvá spíše do zájmu dětí a flipbook se opět
využívá hlavně pro kreslenou animaci.28

Flipbook a jeho názvy

Obr. 14: Flicker Book. Zdroj: [70].
Obr. 12: Nejprve se vyráběly jednodušší „promítačky“ bez okénka, první se začaly objevovat velmi brzy, ještě
před rokem 1900. 29 Zdroj: [3].

Protože byl flipbook velmi rozšířenou hračkou,
vznikla pro něj řada jmen. Ačkoliv nejznámější je
u nás název Flipbook, pokud známe všechna
jména, najdeme o něm více informací a máme
také šanci objevit více zajímavých autorů.
Flip book – americký název
Flipbook – evropský název
Flick book – britský název
Daumenkino - německý název
Folioskop – francouzský název

Obr. 13 Později šlo o takzvané kinory, které měly vyměňovací kotouče s příběhy a vždy nějaké okénko, kterým divák sledoval svůj minifilm. Ty se rozšířily až po roce 1900. 30 Zdroj: [3].

28

Bright Bytes Studio [17]: http://brightbytes.com/collection/flipbooks.html

29

BERNS [3] (str. 12)

30
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Další názvy: Flicker Book, Fingertip Movies,
Feuilleteurs, Konetograph, Flipz, Topps Flip,
Disney flip, mini mores, Abblatterbucher,
31
Taschenkino, pocket cinema či thumb cinema

31

POLLARD, SHARPNACK [88]
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Patrick Kelley

3.2 Flipbook a jeho přehlídka Daumenkino – The Flip Book show
Od svého vzniku flipbook doposud nevymizel. V roce 2005 se v německém Düsseldorfu konala
ohromná výstava tohoto fenoménu - Daumenkino - The Flip Book Show, při které vyšel stejně impozantní katalog s DVD. Mapovala flipbook od svých počátků, přes jeho největší boom až po jeho
současné obrození ve světě designu, umění a reklamy.32
Flipbook ale také inspiroval řadu umělců k rozvinutí jeho možností a vznikla tak spousta netradičních
bločků, které mají uměleckou hodnotu sami o sobě a rozvíjejí možnosti knihy a animace zároveň. Výstava představila i různé možnosti zpracování flipbooku různými technikami. Nejčastější je ale
v dnešní době opět technika fotografická postavená na stejném principu jako před sto lety.

Obr. 15:Patrick Kelley - Tree tops
– z cyklu ChronOpsis flipbook, 2009. 33
Zdroj: [3].

32

FURNISS [12] (s. 127)

33

KELLEY [81]
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Julia Feathergill

3.3 Dokumentární flipbook
Patrick Kelley
Jedním z umělců, kteří dokumentaristickou metodu ve flipbooku používají je americký fotograf, dokumentarista a profesor na
newyorkské Skidmore College Patric Kelley. 34 Na výstavě Daumenkino měl vystaveny ještě své staré černobílé flipbooky,
které dělal již od roku 1994.35 Jeho nová kolekce ChronOpsis36,
je také dokumentární, ale je barevná a troufám si říci, že i vizuálně zajímavější .
Obr. 16: Patric Kelley - snow step
– z cyklu ChronOpsis flipbooks, 2009. Zdroj: [3].

Julia Feathergill
Další flipbookovou dokumentaristkou je Američanka
Julia Feathergill. Na výstavě prezentovala svou sérii
šesti flipbooků s videozáznamem jednoduchých akcí.

Obr. 17: Julia Feathergill - 7,51 2001. Zdroj: [3].

34

http://www.patrickkelley.org/teaching/bio.html [82]

35

KELLEY [83]

36

KELLEY [81]

Obr. 18: Julia Feathergill - Shoe 2001.
Zdroj: [3].
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3.4 Další práce s fotografií

George Griffin

George Griffin
Další možnost využití dokumentární fotografie představuje „pionýr“ animace americký nezávislý animátor George Griffin. Ve Flipbooku Urban
Renewal (Obnova zástavby) kombinuje fotografii s klasickou kresbou.

Obr. 19: George Griffin - Urban Renewal 1889. Zdroj: [3].

Kristine Dikeman
Kristine Dikeman kombinuje ve svách flipboocích fotografii s kresbou, tentokrát však více kolážovým
způsobem. Ve svém flipbooku Catching fish pracuje s jednoduchým nápadem. V dlani se jí narodí malá rybka, která roste a roste, až je ruka rybky plná a může jí chytit. 37

Obr. 20: Kristine Dikeman - Catching fish – 1993. Zdroj: [3].
37

BERNS [3] (s.156)

Obr. 21: Urban Renewal 1889.
Zdroj: [3].
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Tim Ulrych

3.5 Flipbook a práce s typografií
Tim Ulrych
Dokumentární fotografii ale mnozí umělci doplňují dalším obrazem. Německý designer Tim Ulrych pracuje ve svém flipbooku
s typografií. Jeho Kanzumichhorn flipbook vyšel v sérii Typografie. Spolu s dalšími umělci se svým způsobem zhostil tohoto
tématu. Křičící ženě se z úst valí hromady písmen při každém
jejím výkřiku.38

Obr. 22: Tim Ulrych - Kanzumichhorn – Typografie, 1995. Zdroj: [3].

Anja Schulze
Anja Schulze je jedním z dalších autorů flipbooku
ze série Typografie. Její flipbook už je ale opravdu
čistě typografický. Je daleko více hravý a postavený na grafické jednoduchosti. Jeho název
Obr. 23: Tempo – Typografie, 1995. Zdroj: [3].

38

e-flux [18]: http://www.e-flux.com/shows/view/1961

39

BERNS [3]

Tempo je příznačný.39

Obr. 24: Kanzumichhorn - Typografie 1995.
Zdroj: [3].
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Janet Zweig

3.6 Flipbook a kniha jako taková

Janet Zweig
V knize Sheherezade ukazuje Zweig, jak jde využít flipbook v celé typografii knihy. Tato americká
umělkyně kromě svých instalací a objektů vytvořila již několik autorských knih, které vyšly v malém
nákladu a jsou velmi hravé. 40

Instalace tří flipbooků, kterými listuje automatický strojek, nejprve promítne pravé
dva flipbooky žen, které spolu interagují,
pak běží levý flipbook s mužem.

Obr. 25: Janet Zweig - Obsessive and His 2 Compulsions.41
Zdroj: [97].

Obr. 26: Janet Zweig – Sheherezade, 1988.
Zdroj: [3].
grafická úprava a ilustrace knihy Holly Anderson
vystavené na výstavě Daumenkino

40

ZWEIG, J [96]: http://www.janetzweig.com/gallery/19.html

41

ZWEIG, J [97]: http://vimeo.com/3991673
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Keith Herring

3.7 Flipbook a slavní Američané
Kromě klasických kreslených flipbooků Patrika Jenkinse42, představila výstava Daumenkino mimo jiné
i flipbooky známých amerických osobností jako byly například Andy Warholl či Keith Herring.

Keith Herring
Kieth Herring měl vystavených několik flipbooků
s jeho jednoduchými animovanými postavičkami.
Jeho flipbooky jsou většinou velmi minimalistické.
Ve flipbooku Baby dítě přeleze z jedné strany na
druhou.
Obr. 27: Keith Herring - Baby – 1884. Zdroj: [3].

Andy Warhol
Andy Warhol byl na výstavě zastoupen svým flipbookem Kiss - underground movie flipboook, který
se skládá ze série stejných inverzně upravených fotografií dvou lidí, chystajících se k polibku. Ve
flipbooku se tudíž nic neděje a je statický. 43
Obr. 28: A. Warhol – KISS, underground movie
flipbook. Zdroj: [3].

42

JENKINS, P [76]: http://home.interlog.com/~pjenkins/flipbooks.html

43

Warhol, A [95]: http://www.youtube.com/watch?v=31OYK5wF64w

Obr. 29: Two figures, 1984. Zdroj: [3].
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Jenni Rope - Flipbooky

3.8 Flipbook a jeho další možnosti
Mezinárodní soutěže a přehlídky srocují na jedno místo zajímavé umělce. Proto je nejlepší hledat
právě v jejich řadách. Finské nakladatelství NAPA books začalo každoročně vyhlašovat mezinárodní
soutěž flipbooků. Vítězové dostanou kromě hodnotné ceny možnost vydání svého flipbooku tímto
prestižním nakladatelstvím.44

Renauld Perrin
Renauld Perrin je loňským výtězem. Tento francouzský ilustrátor
získal cenu za flipbook Vulcano.45 Jeho ilustrace jsou velmi často
linoryty, ale pracuje i s jinými technikami. Kromě ilustrací dělá i
scénografie a zkusil i pár animovaných filmů.
Obr. 30: Renaul Perrin – Vulkano, 2009-10. Zdroj: [86].

Jenni Rope

Obr. 31: Jenni Rope – Friday, 2005. Zdroj: [89].
Tento flipbook je jedním ze série (1 týden) flipbooků, které vytvářela Jenni Rope pokaždé jinou
technikou. Je tvořen tzv. stop-motion technikou48 a využívá k ní malé korálky.

Jednou z výherkyň soutěže je také finská umělkyně Jenni Rope, se kterou nakladatelství NAPA books
dlouhodobě spolupracuje. Kromě ilustrace se věnuje Rope volné tvorbě, malbě, instalacím nebo
kresbě (i ve veřejném prostoru). Její práce jsou velmi hravé a mají pokaždé v sobě nějaký originální
nápad. Její tvorba dokládá, že flipbook nemusí být vytvářen jen klasickou kresbou. 46 Tato umělkyně
má neuvěřitelný potenciál. Kromě flipbooků se pouští velmi zdařile i do animace jako takové. Její
tvorba je tak rozličná a zároveň jednoduchá, jakoby chtěla říci, podívejte, co všechno se dá dělat
s dětmi. Na její filmy budu ještě v textu odkazovat. Její první animovaná etuda pracuje se záznamem
kresby, další si hraje s barvou a poslední je jakási plošková abstraktní koláž. 47
44

NAPA GALLERY & SHOP [19]

45

PERRIN [86]: http://perrin.renaud.free.fr/flipbook.html

46

ROPE [89]: http://www.jennirope.com/

47

ROPE [90]: http://www.jennirope.com/index.php?/works/animations/

Obr. 32: Kinomatti, 2000. Zdroj: [89].
Zde můžeme mluvit už spíše o objektové knížce.
Rope zde každou stránku prořezává a tvoří tak
abstraktní hru s prostorem a tvarem.
48

Více na straně 00
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Stine Illum

Oona Culley

Další velmi zajímavou ilustrátorkou, která stojí za zmínku a která vyhrála předloňský ročník soutěže NAPA books je dánská
umělkyně Stine Illum 49. Její vítězný flipbook je velmi minimalistický, ale má ohromnou sílu. Vypráví příběh malého smutného
rybáře, který si našel ve svém odrazu ve vodě kamaráda a pomohl mu do loďky. Kouzlo tohoto flipbooku je nejen
v roztomilém příběhu a nadsázce, ale také v neuvěřitelné křehkosti autorčiny kresby.
Její práce je různorodá. Nespecializuje se jen na jednu techniku,
ale všechny její díla jsou velmi poetické, hravé a křehké.
Obr. 33: Stine Illum – Friends, 2008. Zdroj: [75].

Oona Culley
Další umělkyni, která s flipbookem pracuje, jsem objevila v lisabonské galerii moderního umění. Oona
Culley 50 je Britka a její fotografické Flick booky jsou trochu zvláštní. Něco v nich nehraje. Nejen v nich,
ale i ve svých ostatních instalacích a fotografiích pracuje Culley s iluzí a s kouzlem. Převážně nepoužívá fotomontáž a pracuje s optickými kouzly. Nelogické stíny například domalovává přímo na zeď a při
osvícení předmětů, se pak malba spojí s reálným stínem. Díky tomuto nápadu dostala Culley obrovskou zakázku na výzdobu interiéru velké haly British Airways na Bruselském letišti. 51 Oona Culley na
tomto principu již realizovala několik interiérů a každý byl úplně jiný. Všechny její práce, ať už jde o
kresby, fotografie či instalace jsou opravdu velmi grafické, čisté a minimalistické.
49

ILLUM [75]

50

CULLEY [68]

51

SAATCHI GALLERY [20]

Obr. 34: Oona Culley
- Flipbook Illusion, 2005
Zdroj: [68].

Obr. 35: Instalace – Váza, 2005.
Zdroj: [68].
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Michaela Kukovičová
Scott Blake
Dalším, kdo flipbook ve své tvorbě využívá je mladý konceptuální americký designer Scott Blake. Svůj „bar-cod“ koncept doplnil i sérií
flipbooků, které zobrazují známé osobnosti od Ježíše Krista po Arnolda
Schwarzeneggera.

Obr. 36: S. Blake - Merilyn. 52
Zdroj: [60].

Pohyb je tvořen přiblížením obrázku až do maximálního zvětšení jeho
rastu. Ten je vytvořen z čárových kódů, které si našel na internetu a
vztahují se k té které osobnosti. Merilin Monroe má čárový kód ze svých
filmů, Elvis Presley zase z hudebních CD. 53
Blake na čárových kódech založil celý grafický korporátní styl. Kromě potisků na bryndáky pro děti a trička pro psy, vytvořil například digitální
hodiny klíčenky, přívěsky či nalepovací tetování.54
Obr. 38: M. Kukovičová - Kouzelná baterka.
Zdroj: M. Kukovičová.

Obr. 37: S. Blake -Clock. 55 Zdroj: [61].

Michaela Kukovičová
Jako příklad využití flipbooku v dětské knize bych ráda jmenovala naší ilustrátorku Michaelu Kukovičovou. Její příjemný kolážový styl vypovídá trochu o jejím původním vzdělání. Kukovičová studovala
v ateliéru Filmové a televizní tvorby na VŠUP v Praze. K ilustraci se dostala až po škole a její knížky
dostávají řadu ocenění u nás i v cizině. 56
52

BLAKE [60]: http://www.barcodeart.com/store/collectible/flipbooks/flip/marilyn_gif.html

53

BLAKE [62]: http://www.barcodeart.com/store/collectible/flipbooks/index.html

54

BLAKE [63]: http://www.barcodeart.com/store/customizable/index.html

55

BLAKE [61]: http://www.barcodeart.com/artwork/clocks/index.html

56

KUKOVIČKOVÁ [99]

Knížka Kouzelná Baterka autorky Olgy Černé,
kterou vydalo nakladatelství Baobab, získala
v roce 2004 prestižní ocenění Zlatá stuha a třetí
místo v anketě Nejkrásnější kniha roku.
Součástí knihy je také jednoduchý malý flipbook.
Nejvtipnější je jeho umístění na knize. Je připevněn na dvou suchých zipech v plastové krabičce,
která tím, jak je složená, vytváří obrys klasické
57
baterky.

57

NAKLADATELSTVÍ BAOBAB [21]
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Proč dělat s dětmi
animovaný film?
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Zuzana Bukovinská

4 Proč dělat s dětmi animovaný film?
Jak jsem již v úvodu předestřela, animovaný film skýtá nepřeberné množství výtvarného zpracování a
krom toho má i rozměr časový a dějový. Vyžaduje akční přístup ze strany dětí, ale zároveň je učí trpělivosti. Protože se jedná většinou o skupinovou práci, ve které se spolu musí tvůrci dohodnout, má i
svůj sociální rozměr.
Pro vznik filmu potřebujeme techniku, ta ale v současné době nepředstavuje žádný větší problém.
Pro dětské filmy nepotřebujeme nijak vysokou technickou kvalitu obrazu a v podstatě na každé škole
si děti mohou svůj animovaný film vytvořit.
Jediné, co může tvořit bariéry pro výuku animace, je malá orientace běžného učitele v tajích tohoto
fenoménu. Každý učitel může s dětmi animovat a nemusí být žádným velkým animátorem. Je však
nutné, aby dříve, než začne s výukou, měl za sebou své vlastní zkušenosti s vytvářením filmu. Aby se
sám o animovaný film zajímal a aby se zajímal i o to, jak animaci učit. Dnes už i u nás existuje mnoho
škol a školiček animace, které se objevují na festivalech a přehlídkách a které mohou navštívit nejen
děti, ale i dospělí. Sdružení ULTRAFUN, které ve své práci budu ještě mnohokrát zmiňovat, dělá mimo
jiné také právě workshopy pro pedagogy výtvarné výchovy. 58 Ale nejsou to jen oni.
V zahraničí existuje mnoho škol animace, které na svých stránkách mají různé rady a nápady pro vytváření filmu s dětmi. Belgická společnost výtvarníků animátorů Camera etc je jedním z nejlepších
svého druhu. 59 Dětské filmy vzniklé v jejich ateliérech jsou na vysoké úrovni (často i předčí studenty
vysokých uměleckých škol) a tak není divu, že také poměrně často vyhrávají filmové přehlídky (více
v kapitole Školičky animace).

Obr. 39. Zdroj: Google.com.
„Animovaná tvorba je její celoživotní láskou.
Působila ve studiu Jiřího Trnky na Barrandově,
dnes své zkušenosti předává na vysoké škole
uměleckoprůmyslové jako odborná asistentka v
Ateliéru Filmové a televizní grafiky – takže je
opět u animovaného filmu. Pro českou televizi
vytvářela Večerníčky a spolupracovala i na autorských filmech s Pavlem Kouteckým a Jiřím
Tyllerem. V současné době natáčí s režisérem
Miroslavem Gálem ve studiu Hafanfilm plastelínového večerníčka Žížaláci. A protože jí osud
českého animovaného filmu leží na srdci, věnuje
se i občanskému sdružení ULTRAFUN. V něm se
zabývá výukou animovaného filmu a dalších
60
multimediálních technik.“
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Občanské sdružení ULTRAFUN se zabývá výukou animovaného filmu a ostatních multimediálních technik.
Pořádá workshopy a dílny animace určené nejen dětem, ale i dospělým, a to jak formou pravidelných kroužků,
tak i jako nárazové akce. Jejich stránky jsou: http://ultrafun.eu/
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http://www.camera-etc.be/fr/page.asp?id=13 [24]
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Femina Film [38]
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4.1 Co animovaný film může dětem nabídnout?
Animace může být pro mnohé děti cestou k sebevyjádření, protože i dítě, které nemá nijak zvlášť
dobré výtvarné nadání, neumí kreslit a „výtvarka ho nebaví“, si může svůj animovaný film vytvořit.
Často se totiž stává, že i ten nezlobivější kluk ze třídy se stane režisérem a celou svoji skupinku vede.
Dokonce se animace někdy používá jako terapie. Ať už při výuce sluchově postižených dětí nebo dokonce i ve věznicích. 61
Důvod, proč může animovat úplně každý, i ten nejnenadanější kluk, je prostý. Animace není jen kreslená nebo loutková. „Animovat můžete cokoliv, včetně sebe (pixilace)“ 62. V animaci se dají využívat
jakékoliv materiály. Může se vystřihovat z časopisů nebo používat doslova „co se najde po kapsách.“
Jediným omezením je trvanlivost předmětu. Je sice možné animovat zmrzlinu, ale musí se počítat
s tím, že v pevném stavu vydří jen velmi krátkou, omezenou dobu a vrátit jí do původního stavu bude
nemožné. Čas je v animovaném filmu totiž radikálně odlišný od reálného.
Na animaci je asi nejatraktivnější „oživování obrazu.“ „Neživým kresbám nebo loutkám je vdechován
život a ony se začínají pohybovat, žít. Proto se vlastně animovaný film jmenuje „ ANIMOVANÝ“, latinské slovo ANIMA znamená duch, duše, dech, život “ 63 A koho by nebavilo oživovat malé loutky nebo a
zhmotnit své snové představy do reálného filmu?
Vytvořit s dětmi animovaný film ovšem není taková legrace, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Vyžaduje nejen dobré technologické znalosti, schopnost improvizace a kreativní myšlení ze strany
pedagoga, ale také určitou animační gramotnost ze strany dětí. Děti se nejprve musí naučit řeči animace rozumět a dokázat v ní myslet a pak se teprve mohou pustit do tvorby vlastního filmu.
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Obr. 40: S. Aubier a V.Patar - Panika v městečku
Zdroj: http://www.paniqueauvillage.com/.

Panika v městečku
Animovaný belgický seriál, který minulý rok vyvrcholil celovečerním filmem, se absurdními
situacemi jenom hemží. Kovboj i jeho přátelé
jsou klasické plastové hračky, se kterými si snad
všichni malí kluci někdy hráli. Film pochází
z dílny belgických animátorů Stéphana Aubiera
a Vincenta Patara a vznikl v koprodukci Belgie,
Francie a Lucemburska. „Nutno podotknout, že
Panika v městečku rozhodně není typickým dílkem francouzské filmové školy. Pohybová
omezenost, komicky zrychlené pohyby a fázová
animace jsou jen jedním z mála důvodů, proč si
ji oblíbili diváci mezinárodního filmového festi64
valu v Cannes.“
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Topzine.cz.[39]:
http://www.topzine.cz/recenze-panika-vmestecku/
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Děti musí pochopit, že animovat neznamená jen postrkovat postavičky. Na animaci je vzrušující, že se
v ní dostáváme do jiného světa. Do světa, ve kterém je dovoleno cokoliv. Neplatí tu žádné fyzikální
zákony. Co není možné ve skutečnosti, se v animovaném filmu stává realitou. Když Alenka potřebuje
projít do Králíkova světa, projde do něj bez problémů šuplíkem svého stolu, přestože ve skutečnosti
by se jí tam vešly sotva samotné ruce. Zmenšila se příliš a už nechce být panenkou? Stačí vypít inkoust a z panenky je zase holčička.
Použití metamorfózy, proměny, je v animovaném filmu jedna z nejmagičtějších věcí, která uchvacuje
jak tvůrce, tak i diváka.65 Uvést děti do světa, ve kterém se dějí zázraky a ve kterém mohou oni sami
tyto zázraky tvořit, je lepší než jim nabídnout zadarmo všechny hračky z hračkářství.
Všichni velcí animátoři si ve svých filmech hrají jako děti. Proč nenabídnout dětem zahrát si na animátory? Animace rozšiřuje prostor výtvarného vyjádření dětí o čas. O čas, díky kterému mohou své
příběhy nechat ožít. O čas, který jim dovoluje vytvářet metamorfózy svých postav a prostředí. O čas,
který radikálně rozšiřuje možnosti klasických statických vyjadřovacích prostředků. 66
A to jsem ještě nemluvila o zvuku a jeho možnostech ve filmu. Animovaný film navíc nabízí možnost
scénáristického rozvíjení dětí, pracuje se v něm se střihovou skladbou, učí děti nově vnímat prostředí
kolem sebe, dívat se na svět novýma očima.
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Švankmajer, J : [4] (s.93)
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Obr. 41: Jan Švankmajer - Něco z Alenky, 1987.
Zdroj: YouTube.com.

Něco z Alenky – Jan Švankmajer
„Švankmajerův film Něco z Alenky je poctou
nezměrné Carrollově představivosti, ale současně i záminkou k rozvinutí o nic menší
představivosti vlastní. Je autorovou vzpomínkou
na dětství, a zároveň pokusem evokovat prožitek dětství i v divácích. Jestliže postavě Alenky
vyhradil režisér pro její hry prostor dětského
pokoje, prostorem, který ve filmu vyhradil své
představivosti, je sen. Čili fenomén, na němž se
surrealisté rozhodli dokázat, že realita, jež člověka obklopuje, je jen fragmentem jeho života,
který do plnohodnotného celku – surreality do67
plňují neprobádané oblasti nevědomí.“
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CSFD [40]: http://www.csfd.cz/film/8790neco-z-alenky/?text=147910 (1. 6. 2010)
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4.2 Jak s animací začít?
Má práce však není o výuce animovaného filmu. Předtím, než se do filmu s dětmi pustíme, musejí si
osvojit základní principy a myšlení v novém časoprostoru. K tomu jsou dobrá různá cvičení a animační
etudy, které se s dětmi ve školičkách animace často dělají.
Když sledujeme animovaný film, ve skutečnosti vidíme sérii jednotlivých obrázků. Každý následující
obrázek se velmi nepatrně liší od toho předcházejícího. Když jsou tyto obrázky, nebo jak se říká záběry, promítány velmi rychle za sebou, divák změnu vnímá jako plynulý pohyb. 68 U analogového filmu je
frekvence 24 snímků za vteřinu, u digitálního filmu, počítačové animace apod. je to 25 snímků za vteřinu. U klasické animace se však většinou používá jen polovina.
Možností, jak dětem přiblížit tento princip, je několik. Všechny jsou však založeny na jediném, na
vlastní dětské zkušenosti. Děti musí vidět jednotlivá filmová políčka a potom musí mít možnost si je
rychle promítnout za sebou.
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ANIFEST, s.r.o.: [98]
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4.3 Praxinoskop a jeho využití pro výuku animace
Jednou z pomůcek, které mohou dětem pomoci pochopit princip animovaného filmu, je přístroj zvaný PRAXINOSKOP. Tento přístroj je starší než samotný film, ale princip filmu se na něm dá snadno
vysvětlit. Pro výuku se využívá jeho zjednodušená verze bez promítacího zařízení.
Jedná se o otáčivý buben, po jehož obvodu jsou v horní části obdélníková okénka. Do spodní části
bubnu vložíme pás s obrázky rozfázovaného pohybu. Když buben roztočíme a přitom sledujeme
obrázky skrz obdélníková okénka, uvidíme více méně plynulý pohyb – obrázky ožívají, namalovaná
figurka se opravdu hýbe. Stejného efektu docílíme i tak, že si vyrobíme jednoduchý buben z tužšího papíru s otvory v horní polovině a umístíme ho na otáčivý talíř starého gramofonu.
Při nižší rychlosti otáčení docílíme požadovaného efektu. Je výhodné, když po vnitřním obvodu
bubnu máme systém otevřených rámečků – snadno pak zasunujeme a také vyměňujeme jednotlivé obrázky, které si děti samy nakreslí a které chtějí také ihned vidět. Je také možné mít zásobu
papírových pásů v délce vnitřního obvodu bubnu. Obrázky na pás nalepíme, děti si je mohou libovolně pouštět a pak si je třeba vzít domů69.
Další osvědčenou metodou u výroby praxinoskopu pro děti jsou kancelářské „papírové kostky“ na
poznámky, které lze koupit rovnou v papírnictví. Mají stejný rozměr – podle nich si můžeme udělat
otevřené rámečky nebo se snadno nalepí na papírový pás a můžeme je mít vždy ihned k dispozici.
Výhodou volných papírových čtverečků je, že se děti nemusí bát chyby, protože na pás či do okének
se obrázky nalepují postupně. Papírové čtverečky jsou také většinou trochu transparentní, takže se
dají dát na sebe, jako při klasickém kresleném filmu.
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radí ve své, zatím nevydané publikaci, hlavní představitelka a zakladatelka občanského sdružení Ultrafun,
odborná asistentka v ateliéru filmové a televizní tvorby na VŠUP – Zuzana Bukovinská

Obr. 42: Praxinoskop. Zdroj: Google.com.

Praxinoskop
Francouzský vědec Charles Emil Reynaud přihlásil v roce 1888 k patentování přístroj, který si
sestrojil již roku 1877, nazvaný projekční Praxinoskop. „Tento přístroj pak od roku
1892 používal ve svém „optickém divadle“
v pařížském muzeu voskových figurín. Promítal
s ním filmy, které sám vlastnoručně zhotovil.
Obrázky ručně kreslené a kolorované na celuloidových destičkách vlepoval mezi dva papírové
pásy, které byly vyztuženy pásky z ocelového
plechu a obroubeny textilní lemovkou. Uprostřed pásu byly perforační otvory, které
zajišťovaly přesný transport přístrojem. Délka
jednoho pásu byla okolo 50 metrů. Představení
sestavené ze třech takových pásů trvalo asi
40 minut a do roku 1895 se jich uskutečnilo přes
4.000. S nástupem kinematografu bratří Lumierů
poklesl zájem veřejnosti a v roce 1900 byl E.
Reynaud nucen své divadlo zavřít. Nedokázal se
s touto skutečností vyrovnat, rozbil všechny své
70
přístroje a filmy naházel do Seiny.“
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Národní technické muzeum v Praze [41]:
http://www.ntm.cz/cs/heslar/praxinoskop
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Použití praxinoskopu je velmi výhodné – nejen že děti názorně vidí princip rozložení pohybu, ale velmi snadno si mohou samy nakreslit a vyzkoušet vlastní animaci. Brzy mohou začít pracovat na
jednoduchých kresbičkách. Důležité je, aby si k animaci vybraly dobře čitelný, jasný pohyb. Když totiž
nakreslí sérii obrázků, kde se vlastně mnoho neděje, následná čitelnost v praxinoskopu je špatná a
dítě je zklamané, že to nefunguje. 71
Proto je dobré převést pár ukázek a pobavit se s dětmi o důležitosti zkratky v animaci. V animaci je
totiž jednou z nejdůležitějších věcí nadsázka! Pohyb, který živý člověk udělá, se musí alespoň ztrojnásobit, aby v animaci dobře fungoval. Nejlepší je promítnout dětem v praxinoskopu jak špatné, tak
dobré příklady. Když děti na vlastní oči příklady uvidí, je to lepší než dlouhé vysvětlování. Důležité také je, aby byla kresba dostatečně veliká, čitelná, nejlépe umístěná ve středu papíru, se silnou
konturou, může být i barevná. To vše přispívá k dobrému efektu při promítání v praxinoskopu. 72
Obrázky mohou být velmi jednoduché. Není potřeba je příliš rozpracovávat, prokreslovat. Vždyť
celá akce slouží vlastně k tomu porozumět co nejlépe základnímu principu animace. Většinou používáme 12 obrázků, ale může jich být i více. Pohyb může být propracovanější, ale nutné to není.
Pro začátek stačí hlavně jednoduchá a dobře čitelná, srozumitelná akce. 73
Nejlepší je, když je pohyb zacyklený (pohyb končí tam, kde začal). První obrázek série navazuje na poslední. Tudíž máme-li 12 obrázků, tak obrázek číslo 1 navazuje na obrázek číslo 12. Je dobré, když se
to dětem podaří hned napoprvé. Zvyšuje to jejich motivaci. Vidí, že to funguje, už jsou z nich „animátoři“ a mají chuť dále pokračovat. Ale současně se nic neděje, když se to nepovede, mohou to zkusit
znova a na nepodařené sérii ukážeme, kde je problém, kterého je potřeba se příště vyvarovat. Dítě
ale nesmí mít pocit, že to nedokáže, že to neumí – prostě to jen nefunguje a příště to bude lepší. Nesmí ztratit chuť do práce a touhu to znovu zkusit!!74
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Obr. 43: Praxinoskop využívaný k výuce dětí.
Zdroj: autorka.
Zuzana Bukovinská si ze svých zahraničních cest
přivezla Praxinoskop, který nyní občanské sdružení ULTRAFUN využívá ve svých školičkách
animace na festivalech jako je například Anifest.
Jeho využití nejen zasvěcuje děti do principu
animace, ale zabavuje i děti čekající na své natáčecí stanoviště, kde si budou moci vytvořit svůj
film. 75
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Volně převzato z ústního rozhovoru se Zuzanou Bukovinskou
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Praxinoskop se dá využít také jako jedno stanoviště. Pokud máme větší skupinu dětí a třeba jen jedno
snímací stanoviště (stůl s kamerou, počítač a monitor), může část dětí, která čeká, zabavit praxinoskopem na delší dobu. Děti si mohou si vymyslet a nakreslit více „minipříběhů“. „Je dobré mít vždy
připravenou zásobu papírů, na kterou si děti obrázky lepí, aby si je pak mohly samy promítnout. Také
je nutná zásoba funkčních fixů, silně kreslících pastelek a samozřejmě kostek s papíry. Někdy je dokonce těžké děti od této činnosti odtrhnout, většinou je zajímá a baví.“ 76

Obr. 44: Thaumatrop. Zdroj: [72].

4.4 Thamatrop – nejjednodušší optiká hračka
Existují ještě jiné „hračky“, založené na principu doznívání obrazu. Nejjednodušší je thaumatrop, trochu složitější pak třeba právě flipbook. 77 Thaumatrop je rychlejší na výrobu. „Jsou to v podstatě jen
dva obrázky nalepené proti sobě na provázku nebo na špejli. Často se jako příklad uvádí ptáček
v klícce. Na jednom obrázku je samostatně nakreslený ptáček, na druhém zase prázdná klícka. Když
obrázky roztočíme, oba obrázky se nám v oku spojí a uvidíme ptáčka, zavřeného v kleci.“ 78
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HAYES, Ruth [72] http://brightbytes.com/collection/thaum.html
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ANIFEST, s.r.o.: [98]

Thaumatrop
Když oko vidí dva rychle se střídající obrázky,
spojí si je do jednoho. Hračka thaumatrop je
většinou tvořena destičkou (kartičkou lepenky),
která má na každé straně jednu část obrázku.
Roztočením destičky vzniká dojem jediného ob79
rázku.
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HAYES, Ruth [72]:

http://www.randommotion.com/html/thauma.
html
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Patrick Jenkins

4.5 Flipbook, jak se dá využít pro výuku animace?
Flipbook je o něco složitější, ale zase nabízí mnohem více řešení a je s ním větší zábava. Kdo si na základní škole nekreslil do rohů sešitů a učebnic běžící figurky či proměňující se obličeje? Pro flipbook
platí pro něj podobné zásady jako pro výrobu obrázků do praxinoskopu. Určité rozdíly zde ale jsou, a
když člověk chce, aby mu flipbook dobře fungoval, musí některá pravidla dodržet80.
„Flipbook je založen na stejném principu, jako animovaný film. Stejně jako u filmu – každý list flipbooku se nepatrně liší od toho předchozího. Když listujeme stránkami, můžeme mít pocit, že se
díváte na opravdový animovaný film.“81 Při listování ale ztrácíme část formátu, proto se děj, animace,
musí odehrávat až od poloviny stránky směrem k prstu, kterým listujeme. Čím blíže je kresba ke hřbetu, tím hůř je při listování viditelná. Proto také mají flipbooky většinou podlouhlý, obdélníkový tvar.
Velmi důležitá je také síla papíru (není vhodný ani příliš tenký ani příliš silný – ideální je od 140 g do
200 g) a jeho přesné, dokonale rovné seříznutí stránek. To je důležité pro listování flipbookem. Když
nemáme všechny stránky stejně zarovnané, při listování často přeskočíme obrázek, někdy dokonce
celou sekvenci. Proto je pro začátek nejlepší použít klasické kancelářské bločky, které se dají koupit
v každém papírnictví. Když totiž svazujeme volné papíry s kresbou, většinou se nepodaří zarovnat
všechny stránky stejně.
Je dobré, aby měl bloček alespoň 50 listů. Pro zjednodušení lze klidně použít čtverečkovaný bloček,
který nám svojí mřížkou udává mantinely a pomáhá držet kresbu na stejném místě jako na minulém
snímku (dnes se dají sehnat bločky se světle šedou mřížkou, která pak kresbu ani nijak neruší). Hodně
důležitá je také trpělivost. Nejčastějším problémem dětí, které začínají s animací je právě její nedostek. Pro překonání obtíží s trpělivostí existují pomůcky, které jim mohou při kreslení pomoci.

Obr. 45: P. Jenkins - In the wink of an eye, 1987
Zdroj: [3].

Patrick Jenkins patří ke klasikům kresleného flipbooku. 82 Jeho velmi jednoduché kreslené
animace využívají plně jeho možnosti. Sám se
aktivně zabývá i výukou animace a dokonce vydal i několik knih, jak s dětmi dělat animaci. Patří
také vůbec k prvním autorům, kteří píší o možnosti vytvoření kresleného flipbooku dětmi (již
83
v r. 1991). Dokonce publikoval i video návod
84
na výrobu optických hraček s dětmi.
82

JENKINS, P [77]:

83

JENKINS, P [76]:

http://home.interlog.com/~pjenkins/flipbookani
mation.html
84
80

ANIFEST, s.r.o.: [98]
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ANIFEST, s.r.o.: [98]

JENKINS, P [79]:
http://home.interlog.com/~pjenkins/animationf
orkids.html
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4.6 Pomůcky a rady, které mohou pomoci začínajícím tvůrcům flipbooku
Jsou to například makety a šablony, které dětem pomůžou udržet stejnou velikost a tvar animovaného předmětu. Je dobré, když si děti nakreslí na silnější papír maketu svého předmětu, který chtějí
animovat, tu vystřihnou a udělají jí tmavou konturu. Maketu pak mohou přikládat na jednotlivé
stránky a obkreslovat. Stejně tak mohou pracovat s šablonami, pokud chtějí dělat kresbu třeba jen
stínovou a plošnou. 85
Iluze animovaného pohybu vzniká díky tomu, že změna mezi stránkami je téměř nepatrná. Proto je
nutné, aby děti posouvaly svoje makety pomalu. Záleží samozřejmě na tom, jak rychlý chtějí udělat
pohyb. Při normální rychlosti to jsou ale zpravidla přibližně 2 mm. Určitě nezaškodí, když si děti nejprve prohlédnou nějaký již hotový flipbook a když učitel upozorní na všechny zásady a chyby kterých
by se měly vyvarovat. Také je dobré vybírat z jednoduchých a osvědčených animačních témat. Dobře
se animují rybky pod vodou, plující loďky a ponorky, letící pláci, letadla či balónky nebo vylézající a
zalézající žížaly a podobná havěť. Velmi osvědčené jsou také kulaté věci, které se mohou kutálet a
skákat. Jsou to všechno věci, které mají jednoduchý posouvací pohyb.
Chůze patří v animaci mezi nejtěžší oříšky a lecjaký dospělý s ní má problémy. Proto bych se jí pro začátek vyhnula. Pokud děti chtějí mít ve svém flipbooku panáčka, můžou ho dát do letadla, auta,
balónu či loďky, nebo jim může třeba jen tancovat na místě. To se jim nemůže nepovést.
Když tedy chtějí děti do svého flipbooku mermomocí umístit postavu (existuje spousta jednodušších a
efektivnějších věcí, které se dají animovat, počínaje brouky a konče stroji na pásovou výrobu), musí si
uvědomit, že svojí postavičku nebudou kreslit jednou, ale mnohokrát. Proto není dobré, aby měla
postavička mnoho podrobností a detailů. Ty se dají případně dodělat až nakonec. Nejlepší jsou postavy nakreslené jen několika tahy tužky složené z jednoduchých tvarů – kruhu, čtverce, trojúhelníku. 86

85

více v kapitole Flipbook a jeho možnosti ve výuce výtvarné výchovy

86

ANIFEST, s.r.o.: [98]

Obr. 46: Anifest - Chlapec listující flipbookem.
Zdroj: autorka.
Zpravidla se „bločkem listuje odzadu dopředu.
Kreslení od poslední strany k první umožňuje
snadnou kontrolu dosavadní práce, která prosvítá z předchozích stránek.“87 Prohlížení již
nakreslených stránek je skvělá motivace do dalšího kreslení. Flipbook ale zdaleka nemusí být
jen kreslenou záležitostí. V následující kapitole
rozvádím, kolik takový flipbook nabízí možností
výtvarného zpracování.

87

ANIFEST, s.r.o.: [98]
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Flipbook a jeho možnosti
ve výtvarné výchově
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5 Flipbook a jeho možnosti ve výtvarné výchově
Když se řekne flipbook, většinou si každý vybaví klasický kreslený flipbook. Ale flipbook nabízí mnohem větší škálu výtvarného zpracování. V této kapitole chci ukázat, že flipbook můžeme s dětmi dělat
jak s pomocí techniky (fotoaparátu a počítače s tiskárnou), tak i bez ní a můžeme přitom projít všemi
výtvarnými technikami, které nás napadnou. Jako motivaci můžeme samozřejmě použít cokoliv ze
světa umění, co s danou technikou nějak souvisí. Zdaleka nemusíme používat jenom ukázky
z animovaných filmů nebo samotné flipbooky i když obojí je jako motivace více než vhodné.
Ano, flipbook může děti nejen připravovat na tvorbu animovaného filmu, ale zároveň může děti rozvíjet i v ostatních výtvarných disciplínách. Můžeme s dětmi vytvářet flipbooky grafické, malované,
kolážové, konkrétní či abstraktní i čistě typografické nebo naopak můžeme rozhýbat grafiky, malby,
sošky nebo objekty, které děti vytvořily v předešlých hodinách. Protože animace pro flipbook musí
být krátká a zpravidla nemá žádný střih, můžeme se v ní opravdu soustředit hlavně na výtvarnou
stránku a na jasnost a zřetelnost animované akce.
Dalším rozměrem, který má flipbook oproti klasické animaci, je jeho trojrozměrnost. Mám na mysli
jeho haptický rozměr v knižním zpracování. Když vytvoříme film, tak si ho nelze kdekoliv prohlédnout.
Musíme mít minimálně počítač. Flipbook si však můžeme prohlížet kdekoliv a to ještě nejen jedním
způsobem.
Klasicky se flipbook prohlíží odzadu dopředu, ale není to podmínkou. V jednom ze svých flipbooků,
které jsem vložila do dětské knížky, například sama toto pravidlo porušuji. Když listujeme zepředu
dozadu, maminka prádlo věší, a když je pověšeno a usušeno, může ho zase sundat. Stačí jen listovat
obráceně. Se způsobem listování je ale možné si hrát ještě víc. Flipbook může být oboustranný a může se pracovat s proměnou při otočení vzhůru nohama. Může se s ním listovat stejně jako klasickou
knihou a prohlížet si stránky zblízka. Může v něm být použit třeba jiný materiál než papír, na který si
můžeme sáhnout. Invenci se meze nekladou.

Obr. 47: Ukázka z mého flipbooku
z knížky Jak se líhnou čistá trička, 2010.
Zdroj: autorka.
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5.1

Základní dělení animačních technik a jejich využití pro flipbook

Než se pustím do popisování možností ručního a tištěného flipbooku, chci nejprve stanovit základní
klasifikaci, kterou budu pro animaci používat. Bude to tedy dvojí dělení. V animaci vždy buď snímáme
animaci nějakým snímacím zařízením (fotoaparátem, kamerou), nebo jí rozkreslujeme snímek po
snímku (nejde tu jen o kreslenou animaci, musíme každý snímek vytvářet celý znovu). Pro oba principy platí, že se dají pro flipbook využít a že nabízejí řadu možností zpracování.

Snímaná animace
Ta je pro děti ideální, protože je velmi brzy vidět výsledek. Sem patří:
• stop-motion animace,
•

plošková animace – a to jak ruční, tak počítačová (Flash),

•

pixilace (animovaní lidí),

•

počítačová 3D animace (to je kapitola sama pro sebe, proto jí jako možnost pro výrobu flipbooku dále nerozvádím)

•

a různé záznamy kresby, malby apod. (není zde žádné materiálové či jiné omezení)

Obr. 48: Ukázka ze školičky animace ULRAFUN.
Zdroj: autorka.
Děti pracují na svém ploškovém filmu na školičkách animace na festivalu Anifest pod vedením
zkušených lektorů ULRAFUNU. Přesně touto
technikou byl dělán můj flipbook na předchozí
straně.

Rozkreslovaná animace - snímek po snímku
Ta je náročnější na trpělivost, ale pokud chceme flipbook dělat bez techniky, není jiné řešení. Sem
patří:
•

klasická kreslená animace (pokud v počítači rozkreslujeme animaci snímek po snímku, patří
sem i tato počítačová kreslená animace)

pro využití ve flipbooku ještě:
•

„kolážová animace“ (pokud máme stejné maketky, které lepíme na každý list bločku)

•

„šablonová animace, použití razítek“ (ta se nejvíce podobá grafice a je to vlastně nejrychlejší
metoda rozkreslované animace)

•

a pak se můžeme zařadit ještě „prořezávanou animaci“, když chceme vytvořit jakousi knihuobjekt
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5.2 Ručně dělaný flipbook nebo tištěný bloček?
Než se pustíme s dětmi do výroby flipbooku, musíme si uvědomit, že máme vždy dvě možnosti. Buď
můžeme pracovat bez techniky a vytvářet s dětmi autorské flipbooky nebo můžeme využít počítač a
tím se nám otevírají zase nové možnosti.
Každý z obou přístupů nabízí mnoho zpracování a každý má své výhody a svá úskalí. V ručně dělaném
flipbooku můžeme pracovat s materiálem, prořezáváním či propichování nebo lepením, ale vyžaduje
trochu více trpělivosti a pečlivosti ze strany dětí. Naproti tomu tištěný flipbook může v podstatě pracovat se všemi technikami animace. Je zde ale navíc nutnost tisku, řezání a vázání bločků.
V následujících podkapitolách budu mluvit vždy o jednotlivých technikách a jejich možnostech využití
jak u ručně vytvářeného, tak u tištěného flipbooku.
Obr. 49: mé ručně vytvářené flipbooky MUŠLE.
Zdroj: autorka.
Velmi důležitý je výběr námětu a také nadsázka
v pohybu. 88 Než se děti do kresby pustí, je dobré
jim pár příkladů z kresleného filmu ukázat nejprve ve správné rychlosti a pak třeba hodně
zpomaleně. Případně pokud máme svůj hotový
kreslený flipbook, je nejlepší, když vidí přímo
ten.

88

jak uvádím již v kapitole Proč dělat s dětmi
animovaný film
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Kristjan Holm

5.3 Kresba
V předcházející kapitole jsem mluvila převážně o kresleném flipbooku. Pokud člověk nemá zábrany
kreslit, je to asi nejrychlejší metoda, jak flipbook vytvářet. S kresbou můžeme pracovat jak klasickým
způsobem (kresbou přímo do bločku) tak i formou zaznamenávání nebo můžeme kreslit přímo
v počítači. Kreslený flipbook je nejběžnější, nejrychlejší a také asi nejznámější. Jednoduchá kresba
v bílém bločku ale není jediný způsob jejího možného využití. Kromě toho, že se samotná kresba dá
kombinovat s koláží, kresbou přes šablonu či razítky, může kreslený flipbook využít i nějaký zajímavější podklad.
Jedním ze skvělých alternativ je recyklace tiskovin a tvorba dokreslované koláže. Pro flipbook jsou
ideální vyřazené reklamní letáky, protože jsou všechny stejné a dají se lehce rozřezat do stejných
formátů. Jakýkoliv leták nabízí neuvěřitelné množství nápadů. Nezáleží na tom, jestli je na něm portrét člověka, zvíře nebo „vídeňské párky jen za 18,90,-.“ Děti mají vždycky nápady, jak si se svým
tématem vyhrát. Velikou výhodou těchto letáků je, že kromě toho, že jsou zadarmo, dětem radí, kde
mají kreslit. Není to jen čistá bílá plocha, kde se není čeho chytit. Je to ještě mnohem jednodušší než
čtverečkovaný bloček.

Martin Raudenský

Obr. 51: K. Holm - Small House, 2008. 89
Zdroj: [74].

Estonský animátor Kristjan Holm je dobrým příkladem klasicky kresleného animovaného filmu.
Tento studentský film byl promítán na letošním
festivalu animovaných filmů Anifim. Je stavěn
klasicky a má i tradičně stavěnou pointu. Výtvarně je velmi zajímavý a svým klidem a
pomalým tempem může být trochu opakem flipbookových animací.

Výbornou ukázkou klasicky kresleného flipbooku je flipbook Martina Raudenského Za
kopcem je drak a strašně rychle se blíží. Jde
o ručně kreslený oboustranný flipbook.
Nejprve drak vyděsí trio princezen, následně rytíř seká drakovi hlavu. Flipbook je celý
kreslený pastelkami.

Obr. 50: M. Raudenský - Za kopcem je drak a strašně rychle se blíží, 1997. Zdroj: M. Raudenský.

89

http://www.youtube.com/watch?v=7MPWFzK
MP-A [74]
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Další oblíbenou technikou je fázovaný záznam kresby, malby či jiného aktu. Je mnohem rychlejší a
jednodušší než klasická kreslená animace. Uvedený způsob umožňuje postupně po jednotlivých fázích kresbu rozvíjet nebo naopak gumou či neutrální barvou stávající motiv fázově ubírat. Protože se
během této metody pracuje stále s touž identickou kresbou, odpadají možné nepřesnosti a posuny,
které mohou jinak vzniknout u běžného typu animace s nutností neustálého překreslování motivu do
nových formátů. A navíc se může pracovat i jinde, než jenom na papíře, třeba venku za domem. Záznam kresby lze navíc uplatnit třeba jako dokumentaci společné velkoformátové kresby dětí nebo jen
jejich jednotlivých malých kreseb. Nemusí jít zdaleka jen o konkrétní příběhové kresby. Abstraktní
kresba je pro záznam ideální. A když je dílo hotové, vzniknou dva doplňující se artefakty – samotná
výsledná kresba a flipbook zaznamenávající její vznik v čase.

Blu – animace ve veřejném prostoru

Jenni Rope

91

Jenni Rope kromě svých flipbooků, pracuje i s animací. Healthy
Obssesion je velmi hravá animační etuda, která pracuje se záznamem a metamorfózou kresby na skle položeném na papíře. Rope zde
znovu a znovu překresluje, co nakreslila, hraje si s kresbou, mění význam již nakreslených věcí a formuje je v čase.
Obr. 52 Jenni Rope - Healty Obssesion, 2000. Zdroj: [89].

Kseniya Simonova
Pro kresbu není nutné používat jen tužku nebo uhel. Dvaceti čtyřletá Ukrajinka
Kseniya Simonova získala minulý rok první místo v populární soutěži Got Talent
2009. Její kresba v písku může trochu připomínat Marca Shagala či štětcovou
90
kresbu čínských mistrů. Kresba v písku může být ale i abstraktní.

Obr. 53: Kseniya Simonova, 2009. Zdroj: [22]
90

http://www.kseniyasimonova.com/ [22]

Obr. 54: Blu – MUTO, 2008.
Zdroj: [64].

MUTO je ikona současné street-artové scény a
jedna z nejznámějších osobností animace využívající pro své filmy veřejný prostor ulic a domů
velkých měst či industriální prostor opuštěných
továren a skladů.
Italský street-artový umělec Blu vytvořil na veřejných zdech uvnitř budov v Badenu a na
venkovních zdech Buenos Aires svůj první animovaný film MUTO, který mu v několika
92
měsících přinesl obrovskou slávu.

91

http://www.blublu.org/sito/video/muto.htm
[64]
92

Abc [23]:
http://abc.blesk.cz/clanek/zabava/9368/fascinuj
ici-animace-jak-to-vypada-kdyz-ozije-dum.html
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Bruno Bozzetto

5.4 Grafika
Flipbook je pro využití grafických metod jako stvořený. Buď můžeme pomocí grafických technik vytvořit autorský flipbook nebo můžeme využít již hotové grafiky, které rozpohybujeme pod kamerou.
Byl by omyl si myslet, že flipbook musí mít jen konkrétní příběh 93. Grafické techniky (hlavně princip
tisku z výšky) nabízí obě možnosti. Buď si děti mohou vyrobit z šablon nebo razítek konkrétní rybičky,
lodičky, létající stroje, nebo můžou pracovat úplně volnou formou. Záleží na tom, jakou máme představu a čeho chceme dosáhnout, nehledě na věk dětí, který většinou hraje velkou roli při výběru
tématu. Vždy je ale dobré vybírat jednoduchá animační témata.94

Obr. 55: Bruno Bozzetto – Camuni. Zdroj: [65].

Ve svém flipbooku Mušle jsem používala právě šablony, které
jsem vždy jen o kousek posunula, ale tvar se nijak neměnil. To
samé se dá docílit třeba pomocí bramborových či jiných tiskátek.

Zajímavým grafickým způsobem pracuje Bruno
Bozzetto ve svém posledním snímku Camuni.
Využívá ke své práci počítačové efekty, kterými
dotváří klasickou animaci. 95

Obr. 56: Ukázka z mého flipbooku Mušle, 2010. Zdroj: autorka.

Záznam animace se pro grafiku hodí stejně dobře, jako pro kresbu. Rozhýbat již vytvořené grafické
tisky nebo pomocí různých materiálů vytvořit ploškovou animací animovanou grafiku není nic, co by
tu již nebylo. V animaci s dětmi se tato technika využívá celkem často.
Obr. 57: Rytíř, 2010. Zdroj: I. Špirk.
Ivan Špik s Lindou Arbanovou rozpohybovali se
studenty v dílnách Grafika a škola (na PedFUK –
VV) rozstříhané grafiky.
93
94

Což dokládám v kapitole Flipbook, historie a současnost
O kterých mluvím v kapitole Proč dělat s dětmi animovaný film

95

http://www.youtube.com/watch?v=x8XRNk3f
8g4 [65]
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Kolektiv dětí ze školičky Camera etc

5.5 Koláž a plošková animace
Množství variant, které nabízí kolážové zpracování flipbooku, je také nespočet, od minimalistické abstraktní animace přes typografické hrátky až po konkrétní příběh kečupu z reklamního letáku. Dobré
je, když si děti nejprve ujasní, co by chtěly dělat, zkusí to zformulovat a teprve potom se do práce
pustí. Není nutné, aby měl flipbook moc stránek, stačí třeba i 40. Velkým plus je v koláži materiál,
se kterým se dá pracovat jak v autorském, tak i v tištěném flipbooku.
Kromě toho, že koláž nabízí práci s materiálem, dá se i velmi dobře
kombinovat s šablonovou kresbou či kresbou jako takovou. Jako
podklad mohou děti použít kancelářské bločky nebo bločky svázané
z barevných papírů či nařezaných reklamních letáků. Invenci se meze
nekladou, jen je dobré vybrat si jednoduchou akci s jednoduchými
tvary, které se dají lehce vystřihovat.
Je možné používat pro koláž i jiný materiál než jenom papír, ale neměl by být o moc silnější. Pro dobré listování by neměly být stránky
flipbooku příliš plastické a neměly by se moc otevírat. Sama jsem tuObr. 58: Ukázka z mého flipbooku Mušle. Zdroj: autorka. to chybu udělala, když jsem do svého flipbooku použila síťku z
provázků. Svázat ho pak bylo opravdu obtížné a nakonec se rozvíral.

Obr. 60: J`ai faim, 2008. Zdroj: [47].
V letošním Anifestu soutěžilo mnoho výborných
dětských filmů. Mimo jiné i belgické studio Camera etc s dětským filmem „Mám hlad“ –
jakýmsi belgickým otesánkem. Jde o klasický
ploškový film, který pracuje s materiály. 96

Michaela Kukovičová
Naše ilustrátorka Michaela Kukovičová používá ve svých ilustracích
téměř výhradně koláž. Pracuje s vystřihanými obrázky z časopisů
velmi originálním způsobem a často je doplňuje i kresbou. Do své
dětské knížky Kouzelná baterka mimo jiné vložila i flipbook.
Obr. 59: M. Kukovičová - ilustrace z knížky Kouzelná baterka.
Zdroj: M. Kukovičová.

96

http://www.cameraetc.be/fr/productions/film_detail.asp?IdFilm=12
2 [47]
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Plošková animace se používá asi nejčastěji a pro děti je velmi vděčná. Nejzábavnější na ní je, že si lze
dovolit cokoliv. Tím, že se děj odehrává na ploše a je focený seshora, neplatí tu žádná gravitace. A
hravě můžeme zvládnout všechny složité proměny a lety vzduchem nebo vodou.

Filip Pošivač

Ve své praktické části práce jsem flipbooky v dětské knížce
dělala právě metodou ploškové animace. Děj se odehrával na
stránce knížky a používala jsem klasický krabicový karton a
látky. Nebylo to ani příliš náročné na čas. Plošková animace
ale může využívat jakékoliv materiály a je naopak velmi zajímavé je kombinovat. Pokud máme možnost proskleného
stolu, můžeme pracovat i ve vrstvách. Pozadí máme pod
sklem a na něm animujeme postavičky nebo předměty.

Obr. 61: Z knížky Jak se líhnou čistá trička. Zdroj: autorka.

Jenni Rope
Jenni Rope ve své krátké animaci The Climbing tree97 pracuje
velmi volně s pomalovanými vystřiženými papírky. Zajímavé
je i její využití zrcadla, které dělá kaleidoskopový efekt. Její
flipbook Friday je celý tvořen jen animací korálků. 98

Obr. 63: Cvrček a Mravenci, 2009.
Zdroj: [25].
„Film „Cvrček a mravenci99“, který vznikl jako
klauzurní práce v roce 2009, je svým obsahem
určen hlavně dětem. Vypráví příběh veselého
cvrčka a pilných mravenců, kteří nezodpovědné100
ho kamaráda zachrání před smrtí zimou.“ Film
je skvělým příkladem ploškové animace využívající několika plánů a nejrůznějších materiálů –
látek, knoflíků či špendlíků…

99

Obr. 62: jenni Rope - The Climbing Tree, 2008. Zdroj: [91].
97

98

ROPE [91]: http://vimeo.com/10240857
Zmiňovaný v kapitole Flipbook jako fenomén

http://www.youtube.com/watch?v=l5l3rFqsn
QQ [25]
100

MFAF Třeboň [26]:
http://www.anifilm.cz/program-sobota
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Právě práce s materiálem nám nabízí jít i maličko do prostoru. Při
ploškové animaci nemusíme využívat jen 2D materiály. Ve svém
„mořském“ flipbooku jsem zkusila animovat hladkou mouku na
prosvětlovacím stole. Šlo o vytvoření iluze znovu a znovu vylévajícího se a znovu se vracejícího moře.

Jurij Borisovič Norštejn

Obr. 64: ukázka z mého flipbooku Moře. Zdroj: autorka.

Obr. 67: Jožik v tumane,

Obr. 65: ukázky z dětských filmů Malé školy Animace, Zdroj: L. Arbanová.

Můžeme využít opravdu cokoliv, ale musíme si dávat pozor, aby nám objekty příliš nevrhaly stín. Pro
záznam animace v ploše můžeme využít třeba i čočku, fazole, krupici nebo hrášek. Malá škola animace na letošním Anifestu využívala právě těchto materiálů a kombinací s ostatními materiály, které
děti animovaly pod sklem, vznikaly opravdu zajímavé kousky.

102

1975. Zdroj: [85].

Práci ve vrstvách dovedl k dokonalosti ruský
animátor Jurij Borisovič Norštejn ve svém snímku Jožik v tumane (Ježek v mlze). Pomocí svých
skel docílil neuvěřitelné prostorové iluze tím, že
používal mnoho skel, které se překrývaly a které
103
mohl nezávisle na sobě animovat.

Vděčná je například i animační plastelína.101 Pokud jí chceme pro
ploškovou animaci používat, je ale dobré vědět, že se stále musíme
držet v ploše. Rozhodně bude nutné dětem vysvětlit, proč nesmí jít
do prostoru a ukázat jim pár příkladů ploškových reliéfních filmů.
102

Obr. 66: z dětského filmu vytvořeného ULRAFUNEM. Zdroj: [27].
101

ULTRAFUN [27]: http://ultrafun.eu/index.php?str=videocz

http://www.youtube.com/watch?v=lCsJZV7a
CdY [85]
103

FURNISS, M [12]: (s.232)
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Jenni Rope

5.6 Malba
Malba, kterou chceme využít v ručně vyráběném flipbooku nabízí hlavně abstraktní hry. Asi není úplně vhodná pro začátečníky, kteří s animací nemají moc zkušeností. Pro ty spíš bude lepší záznam
malby, který zmiňuji níže u tištěného flipbooku.
Pokud ale chceme pro tvorbu netištěného flipbooku využít malbu, je určitě lepší zvolit větší formát
bločku. Není však dobré překračovat delší stranu formátu A5 (musíme mít vždy na paměti, že by se
náš děj měl odehrávat až od poloviny šířky stránky, jinak flipbook nebude fungovat). Ideální bude
jednoduchá abstraktní animace, hra se skvrnami…
Pokud chceme vytvořit záznam malby, platí pro něj podobná pravidla jako pro záznam kresby. Ideální
je jako podklad sklo, které se dá stírat, ale pokud chceme vytvořit záznam vzniku malby, klidně můžeme využít papír i plátno, či jiný standardní podklad. Někteří umělci dokonce zaznamenávají své
obrazy během práce.
A nemusí to být jen Jackson Pollock, který je zaznamenáváním svých obrazů asi nejznámější a kterému šlo v první řadě o proces. Z našich současných umělců mohu jmenovat třeba Zdeňka Hůlu104,
který své obrazy v průběhu práce fotí a zaznamenává je v průběhu času. Rozdíl mezi ním a Pollockem
je v tom, že proces zaznamenávání je u Hůly daleko více řízeným a promyšleným aktem.

104

Více v kapitole Animace a umění

Obr. 68: Yöllä kello kolme, 2006. 105
Zdroj: [92].
Do malby na skle se dá vstupovat i škrábáním a
tím spojit malbu s kresbou. Je to dobrá uvolňující metoda pro větší odvázání v malbě. Svou
krátkou abstraktní animační etudou Rope dokládá, že to není nic neuskutečnitelného.

105

http://vimeo.com/10253370 [92]
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5.7

Jenni Rope

Objektová knížka

Než zcela opustím ručně dělaný flipbook a budu se věnovat jen tomu tištěnému, nemohu opomenout
vyzdvihnout jednu z největších výhod ručně vytvářeného flipbooku. Je jím právě možnost využití práce s prostorem knížky (bločku).
Flipbook můžeme pojmout i trochu alternativně. Můžeme ho prořezávat, propichovat nebo můžeme
do míst, které jsou prořezané a vyváří místo, něco vlepit, což bychom si v jiném případě nemohli u
flipbooku dovolit. Můžeme používat i principy pop-up knížek. Lze si pomáhat šablonami, nebo pracovat postupně po listech a předkreslovat si další stránku skrz tu již prořezanou. Tento typ flipbooku je
vhodný pro starší děti, které jsou trpělivé a techničtěji zaměřené.

V jednom ze svých flipbooků Mušle jsem si sama takovýto
objektový flipbook vyzkoušela. Otvor, kterým se dostáváme do středu Mušle, se zatáčí a klikatí. Na konci čeká
rybáře překvapení – perla. Nepopiratelnou inspirací pro
vznik tohoto flipbooku byla opět umělkyně Jenni Rope.

Obr. 70: Kinomatti, 2000. Zdroj: [89].
Tato umělkyně umí opravdu využít všechny
možnosti flipbooku. Ve flipboocích Kinomatti
pracuje Rope právě s prořezáváním.

Obr. 69: Jeden z mých flipbooků z cyklu Mušle. Zdroj: autorka.
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Inspiraci pro objektový flipbook je možné hledat i v pop-up a objektových knížkách. Zpravidla jsou
určeny dětem, ale zdaleka to není pravidlem. V knížkách pro děti se ale velmi často pracuje tvořivě
s výseky a průhledy, které posouvají děj nebo doplňují celkové vyznění knihy. 106

Zofia Herbich

Autorů objektových knih je mnoho. Z našich autorů můžeme jmenovat například Květu Pacovskou
nebo Petra Nikla. Jeho knížka Blázníček pracuje s rozdělenými stránkami. Je možné vytvářet různá
podivná zvířátka libovolnou kombinací horní a dolní stránky. Z cizích autorů můžeme zmínit třeba
Simmse Tabacka s knihou There Was an Old Lady Who Swallowed a Fly, která si hraje se zábavným
absurdním textem a drží linii příběhu i ve své výtvarné formě.

Eric Carl

Obr. 71: The Very Hungry Caterpillar, 1969.
Zdroj: Amazon.com.

Kniha The very Hungry Caterpillar dalšího Američana Erica
Carla pracuje velmi kreativně s technikou prořezávání. Ilustrace jsou založené na technice koláže. „Původně malířsky
pojednané části motivu Carl dále stříhá a vrství a vytváří
tak velmi živý obraz. […] Kniha vypráví o životní cestě housenky, od vajíčka, přes stadium kukly až k vylíhnutí
pestrobarevného motýla […] Celá kniha je „prokousána“
napříč knižním blokem, tak, jak housenka roste a požírá
vše, co ke svému růstu potřebuje. Postupně v čase narůstá
I průměr výseků.“107

106

Z osobní korespondence s Martinem Raudenským

107

RAUDENSKÝ, M [14]: (s. 63-4)

Obr. 72: Ptasze Myslivstvo, 2009. 108
Zdroj: [73].
- příklad výtvarně a graficky velmi zajímavé a
nápadité pop-up knížky jedné polské studentky
knižní grafiky a ilustrace v polském Krakově

108

http://zofiaherbich.blogspot.com/ [73]
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PES

5.8 Stop-motion animace a flipbook
Pokud chceme pracovat s materiály, u tištěného flipbooku se nám kromě ploškové animace nabízí
ještě jedna možnost a tou je právě technika pookénkové neboli fázové animace. Je založena „na principu manipulace s objektem a zachycování jeho stavů, tak, aby výsledek vytvářel iluzi samovolného
pohybu objektu. Na každém snímku objekt trochu změníme (posuneme nebo zdeformujeme) tak,
aby při rychlém promítání snímků za sebou navodil pocit plynulosti změn.“ 109 To znamená, že na
principu stop-motion animace jsou založeny všechny animace zaznamenávající změnu animovaného
předmětu, tj. i plošková animace nebo animace lidí - pixilace.
Zpravidla se používá pro označení klasické loutkové animace, ale patří sem i animace s předměty,
různými materiály apod. Liší se od ploškové tím, že není většinou snímaná jen seshora, ale využívá
reálný prostor. Švankmajerovy Možnosti Dialogu110 kombinují obě alternativy a jsou, dalo by se říci,
klasikou tohoto typu animace, která pracuje s reálnými předměty. Pro práci s dětmi je to skvělá inspirace, ale jim musíme dát mantinely a jednoduché téma, které si mohou samy rozvést.

Obr. 74: Western Spaghetti, 2009. Zdroj: [87].
Vítěz letošního ročníku festivalu animovaných
filmů v Anency – studio PES, za kterým stojí
animátor Sarah Phelps, své špageti vaří
z mikádových jehel a zasypává je sýrem nastrouhaným z vlny.112

Javier Mrad

Obr. 75: Teclópolis, 2009. Zdroj: [29].
Obr. 73: Ukázky z dětských Flipbooků na téma Zrození a Pozření – Malá škola animace kino Oko 111

Argentinský režisér Javier Mrad vytvořil loni neuvěřitelný 12-ti minutový snímek města ze
starých klávesnic. 113

109

KEDAJ, Z [100]: http://www.fi.muni.cz/lemma/referaty/09/Kedaj_Zdenek-stopMotionTechniky.pdf

110

http://www.youtube.com/watch?v=ocj4-y6sc9o&feature=related[94]

http://www.eatpes.com/western_spaghetti.h
tml [87]

111

Mala škola animace [28]: http://msanimace.blogspot.com/

113

112

Teclópolis[29]:http://www.teclopolis.com.ar/
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Aurel Klimt

5.9 Pixilace a fotografie
Pixilace je skvělý způsob, jak dětem animaci přiblížit. Navíc se dá dělat kdekoliv a je opravdu nenáročná - potřebujete k ní jenom fotoaparát na stativu. Dobře se na ní ukazuje princip snímání pohybu
a děti ji milují, protože díky ní se stávají kouzelníky nebo roboty. Když se udělá opravdu dobře, vznikají absurdní videa, ve kterých dokážou děti neuvěřitelné kousky.
Švankmajerova série tří krátkých filmů -„Jídlo114“ je jedním z nejznámějších pixilovaných snímků a
dovádí v něm animaci lidí do virtuozity. Není ale prvním ani posledním, kdo pixilované filmy vytváří.
Prvním byl Mc Laren, který v roce 1952 vytvořil snímek „Neighbours115“.
Navíc se dá pixilace skvěle doplňovat ruční kresbou, koláží nebo dokreslováním v počítači. Také může
oživit výuku fotografie. 116 Mnoho flipbooků, ať už současných nebo těch úplně prvotních, je focených
– využívá tedy princip dokumentární fotografie. Flipbook si o něco takového vyloženě prosí.

Obr. 77: Krvavý Hugo

118

1997. Zdroj [32].

Aurel Klimt patří mezi naše současné animátory,
kteří pracují hlavně s klasickými technikami. Pracuje nejčastěji s klasickou loutkovou animací, ale
Krvavý Hugo je jedním z jeho pixilovaných fil119
mů.

Na začátku minulého století byl dokumentární flipbook nejoblíbenější hračkou nejen dětí ale i dospělých.117 Proč se tedy s dětmi nevrátit o sto let zpět
a nezkusit si nějaký takový „retro flipbook“ vytvořit? Děti to bude zaručeně
bavit a zažijí si rychlost snímání při animaci.

Obr. 76: Moviematic Movie Book - flipbook z počátku 20. století. Zdroj [71].

114

[30]: http://www.youtube.com/watch?v=39j7bypVxL8

115

[31]: http://www.youtube.com/watch?v=Wh4DstK2w_Q

116

http://www.flipbook.info/videos/moviematic.htm [71]

117

FOUCHÉ, P [70]: http://www.flipbook.info/history.php

118

http://www.youtube.com/watch?v=tiFHwes8
M5A [32]
119

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aurel_Klimt [33]
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Jaromír Plachý

Počítačová 2D animace
Jsem si jistá, že jsem nevyčerpala všechny možnosti práce s flipbookem, protože jich je zřejmě nekonečně mnoho. Než ale zakončím tuto kapitolu, nemohu se ještě nezastavit u počítačové 2D animace a
jejího možného využití právě pro flipbook.
Dnes už se ve většině případů kreslená animace dělá s pomocí počítačů nebo se celá kreslí přímo
v nich. Adobe Flash120 je program, který nabízí ohromné možnosti pro efektivní animaci, kterou pak
navíc lze i interaktivně ovládat a snadno vkládat na internet. Využívá se hlavně pro autorské weby,
ale své uplatnění má i ve filmu. Není to ale práce pro malé děti, ani by asi nemělo žádný efekt to
s nimi zkoušet. Pro menší děti je rozhodně lepší dělat animaci ručně, kdy je výsledek hned vidět.

Obr. 78: Na Větvi, 2008. 123 Zdroj [35].

Flash není jednoduchý program a musí se s ním umět zacházet. Pro větší děti je ale rozhodně zajímavý a naopak může upoutat starší kluky, kteří se v počítačích vyznají. Špatných příkladů počítačové
animace je na každém kroku dost a dost, proto budu uvádět jen ty dobré.
Amanita design121 je ukázkou excelentního zvládnutí výtvarné i
technické stránky. Jakub Dvorský ve svých adventurkách122 Samorost a Machinárium ukazuje ideální využití programu.

Obr. 80: Jakub Dvorský -ukázka z flashové hry Machinarium, 2009.
Zdroj [34].

120

Adobe Flash je registrovaná značka společnosti Adobe

121

http://www.amanita-design.net/ [34]

122

Obr. 79: znělka ateliéru
124
filmové a televizní grafiky VŠUP 2009
Zdroj [36].
Jaromír Plachý je jedním ze studentů VŠUP
v Praze a kráčí ve stopách Jakuba Dvorského.
Jeho Flashová animace je velmi osobitá. Animační fórek „Na větvi“ je skoro ideálním
příkladem animace do flipbooku.
123

Adventura je druh počítačové hry, ve které hlavní hrdina řeší rozličné úkoly. Hráč postupuje 'klikatým' příběhem k vzdálenému cíli, přičemž je kladen důraz na mnohost řešení zápletek a hádanek.

http://www.youtube.com/watch?v=r3B3xksn
NnI [35]
124

http://www.youtube.com/watch?v=XZtYY1d7
jP8 [36]
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5.10 Má práce s dětmi a jejich flipbooky
Protože letos Anifest vyhlásil flipbookovou soutěž pro děti i dospělé, rozhodla jsem se s dětmi nějaké
flipbooky zkusit vytvořit a do soutěže je poslat. Malá škola Animace s Lindou Arbanovou mi k tomu
poskytly prostor. Pro časovou tíseň jsem zvolila metodu záznamu, tedy tištěné flipbooky. Nakonec
opravdu na Anifestu všechny vystavené byly a dokonce jedna z mých animátorek vyhrála cenu.
Jako techniku jsem zvolila stop-motion animaci s běžnými předměty. Zjistila jsem, že musím dát dětem jasné mantinely, jinak se ztratí a také, že je lepší, když mohou pracovat po skupinkách a nikoliv
samostatně – to mohou už pak ty větší a zkušenější.
Na podruhé jsem dala téma „zrození, pozření“. Děti si mohly vybrat jeden velký předmět (botu, makovici, citrón, rukavici) a pak nějaké malé, které ten větší předmět „porodí“. Měla to být jen taková
malá animační hra zaměřená na proměnu. Pouštěla jsem jim ukázky flipbooků i stop-motion filmy
Jana Švankmajera a dalších. Některé z dětí už do Malé školy animace chodí dlouho, takže s nimi byla
trochu jiná práce, než s nováčky. Když ale pracovali ve skupinách, zkušenější pomáhali nezkušeným a
bylo méně stanovišť, takže jsem mohla lépe radit.

Obr. 81: Vidlička - Miriam Plieštiková, 2010. Zdroj: autorka.
Miriam již není žádný začátečník, proto úkol zvládla na jedničku hned na poprvé,
kdy ještě měly děti dost volnosti.

Obr. 82 Makovice, 2010. Zdroj autorka.
Lída získala ocenění v kategorii do 15 let.

54

Školy a školičky animace
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6 Školy a školičky animace
Výuka animace není žádnou novinkou. Ve světě i u nás už několik let aktivně běží různé výukové programy, které mají za cíl přiblížit dětem svět animovaného filmu a aktivně je do tvorby zapojit. Dalším
cílem školiček animace je většinou i oslovení pedagogů a lektorů, kteří pak mohou s dětmi vytvářet
animované filmy ve svých hodinách na základních, středních či základních uměleckých školách. Často
se pak školičky animace objevují na festivalech a přehlídkách animovaného filmu či vytváří edukační
dílny u různých výstav, vztahujících se k animaci či animovanému filmu. 125
V této kapitole nechci dělat průřezový výčet všech škol a školiček animace. Mým cílem je spíše ukázat, že tento fenomén není novinkou a na pár školičkách ukázat různé směry, kterými se výuka může
ubírat. Zaměřuji se převážně na ty školičky, které jsem měla tu čest blíže poznat, ale uvádím i pár příkladů z ciziny.
U nás výuka animovaného filmu není žádnou novinkou. Je ale pravda, že v posledních letech se školičky animace rozrůstají, vznikají různá sdružení nebo se výuka dostává i do běžné výuky na
základních a základních uměleckých školách. Souvisí to určitě s větší dostupností techniky. Digitální
fotoaparát i počítač s programy už je standardní vybavení každé školy a většinou i dětí samotných.

Obr. 83: Dílny jsou pro děti věkově neomezené
Zdroj: autorka.

Než budu mluvit o dvou školičkách, které jsem sama poznala, nemohu nezmínit nedávno vzniklý projekt Animanie126, který se zrodil z potřeby několika výtvarných pedagogů, ze ZUŠ Sokolovská v Plzni,
přiblížit dětem svět animace. Specializuje se na výuku animace, pořádá různé soutěže a přehlídky či
letní animátorská soustředění.

125

Při letošní výstavě českých filmových loutek probíhaly mimo jiné i animační dílny pro děti, kde si děti mohly
vyzkoušet nejen natáčení kamerou a malování loutek, ale také si mohly zkusit vytvořit svůj vlastní animovaný
film. http://www.ceskefilmoveloutky.cz/video.html# [43]
126

Animánie [58]: http://www.animanie.cz/
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6.1 ULRAFUN – jedna z prvních školiček animace u nás
Občanské sdružení ULRAFUN jsem již ve své práci mnohokrát zmiňovala. Toto sdružení vzniklo oficiálně teprve před rokem, ale funguje už přes šest let. Na jeho počátku stojí osobnost Zuzany
Bukovinské a pár studentů z ateliéru Filmové a televizní grafiky na VŠUP v Praze.127 Mezi nimi například i osobnost Kláry Marešové, která nejprve vystudovala výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě
v Praze a pak začala studovat právě animovaný film.
Toto sdružení začínalo se svými dílničkami na Anifestu, jako jedna z prvních školiček animace u nás a
postupně se natolik rozrostlo, že v současné době nabízí kromě svých pravidelných kroužků i různé
jednodenní či více-denní workshopy pro děti i lektory a jezdí po celé republice do škol či dělá dílny k
výstavám. Pracují také se sluchově postiženými dětmi. Já osobně jsem je poznala na jednom
workshopu, který probíhal při letošní výstavě loutek v Nymburském muzeu.128 Měla jsem možnost
sledovat jejich práci jak s celou třídou, také s menšími skupinkami. Hodně se inspirují v zahraničí a
přizpůsobují svou výuku počtu dětí i typu workshopu. S celou třídou se na nárazové jednodenní dílně
pracuje jinak než s malou skupinkou dětí, které dochází každý týden do kroužku.
Každopádně však musí dětem, než se pustí do výroby filmu, objasnit, co taková animace vůbec znamená a jaké všechny možnosti jim nabízí. K tomu využívají různých pomůcek 129 a praktických
příkladů. Staví hodně na tom, že sami mají své vlastní osobní zkušenosti s animovaným filmem a jeho
tvorbou. Přesto se však stále učí, jezdí na semináře do zahraničí a snaží se přicházet na nové způsoby,
jak animovaný film dětem zprostředkovat. V příloze přikládám rozhovor s Klárou Marešovou, která
mi o činnosti Ultrafunu podala vyčerpávající odpověď.130

Obr. 84: Děti pracují s různými materiály,
Zdroj: autorka.

127

Viz rozhovor s Klárou Marešovou v příloze

128

Nymburk.info [16]: http://www.nymburk.info/clanky/brana-nymburskeho-muzea-otevrena/

Děti mají k dispozici animační stoly s technikou.
Propojením kamery s počítačovou obrazovkou
mají okamžitou kontrolu nad tím, co právě děla131
jí.

129

Například Praxinoskop, více v kapitole Proč dělat s dětmi animovaný film

131

130

Viz rozhovor s Klárou Marešovou v příloze

http://ultrafun.eu/index.php?str=videocz
[27]
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6.2 MALÁ ŠKOLA ANIMACE a Aeroškola
Za vznikem Malé školy animace stojí absolventka katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě
v Praze - Linda Arbanová s kolegou Františkem Topinkou. Tato školička vznikla v roce 2008 pod záštitou pod záštitou Aeroškoly – edukační sekce artových kin Aero, Světozor a Oko.V současné době
pořádá v kině Oko dvouměsíční kurzy pro děti od 9 do 15 let. „Seznamuje děti s tvorbou klasického
animovaného filmu s využitím nejrůznějších výtvarných technik. Dítě postupuje od jednoduchých cvičení až k autorskému filmu. Cílem je poskytnout dětem médium animovaného filmu jako prostředek
pro osobité vyjádření, které se může pohybovat od zcela abstraktní polohy až ke klasickému vyprávění.“ 132

a Malá škola animace

Školička je to poměrně nová, ovšem její předností je stabilní teoretický podklad, na kterém staví.
V současné době se rozšiřuje o další lektory. Objevuje se také v doprovodných programech festivalů
jako je Anifest nebo Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Malá škola animace nabízí také různé
možnosti animace. Dělají se zde kromě klasických ploškových filmů i filmy pixilované, animace
s předměty, záznamy malby nebo kresby, experimentální animace či práce s kloubovými loutkami. Na
to, jak je školička mladá a kolik v ní pracuje lidí už má za sebou pěknou řadu dětských filmů rozmanitého charakteru.
Výuka je postavena tak, aby se v ní mohly zapojit i menší děti, nebo děti, které s animací teprve začínají mezi ty děti, které absolvují kurz třeba už počtvrté, protože se střídají skupinové a individuální
práce. Některé děti chodí pravidelně už od úplně prvního kurzu a zároveň je ve skupině vždy i hodně
nováčků. Skupinové práce se volí tak, aby každý měl nějaký podíl práce a aby se začátečníci naučili
animovat pod dohledem těch zkušenějších. Samostatné práce pak zas vyžadují od dítěte, aby si samo
prošlo celým procesem od návrhu, přes scénář po vlastní natáčení a postprodukci. Taky se děti učí
dělat animaci s minimální technickou náročností, aby viděly, že si můžou animovat i sami dma, což
mnohé z nich pak dělají.133

132

Kino Aero [45]: http://www.kinoaero.cz/extra/Animace/Animace.html

133

z osobní korespondence S Lindou Arbanovou

Obr. 85: Malá škola animace, Zdroj: autorka.
V malé škole animace také vznikly flipbooky,
které jsem s dětmi dělala. Všechny byly na Anifestu vystaveny a Lída Kolouchová dokonce se
svojí Makovicí vyhrála.
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Camera etc

6.3 Školy a školičky v zahraničí
Škol animace existuje v zahraničí obrovské množství. Jen v Aténách na mé stáži jsem hned na začátku
semestru potkala učitele, který animaci s dětmi na základní škole dělá. Specializuje se na loutkovou
animaci a má své speciální metody na výrobu kloubových loutek s dětmi. Spyros Siakas se zabývá
metodikou výuky animovaného filmu s dětmi a v současné době píše učebnice animace pro základní
školy. Jeho stránky jsou bohužel velmi nepřehledné a především v řečtině. 134 Nicméně v současné
době pracuje i na anglickém vydání svých textů.

Camera etc
Camera etc je školičkou, která je inspirací pro mnohé. Tato belgická animátorská společnost se skládá
ze samých „filmových profesionálů“. Už jsem jí také ve své práci párkrát zmínila, protože je na opravdu vysoké úrovni a funguje již mnoho let. Svá studia mají tito Belgičani neobyčejně profesionálně
vybavená, protože v nich sami po práci vytvářejí své vlastní filmy.135 Úroveň, jakých dětské filmy dosahují je dána kromě dlouholetých zkušeností a výtvarnou odborností lektorů právě také dokonalým
zázemím a dobrou finanční zajištěností. 136

Obr. 86: Le peuple du son, 2008. Zdroj [47].
Dětský film z dílny Camera etc 138

Dziecięca Wytwórnia Filmowa
„Dětská filmová dílna (Dziecięca Wytwórnia Filmowa) je název animační dílny pro děti z prvního
stupně základních škol (do věku 14 let), která exisuje v polské Wroclawi od roku 1985.“137 Ve výuce
pracuje také s optickými hračkami. Její zaměření je interdisciplinární a vede skrze všechny žánry animace a multimediální tvorby. Pracuje i s externími umělci „profesionály“, které do školičky chodí
prezentovat své osobité přístupy.
134

SPIROS, S [93]: http://www.siakasanimation.com/index.html

135

z rozhovoru se Zuzanou Bukovinskou, která studio Camera etc několikrát sama navštívila

136

Camera-etc [15]: http://www.camera-etc.be/fr/productions/film_list_full.asp

Obr. 87: Dziecięca Wytwórnia Filmowa 139
Zdroj [48].

138

http://www.cameraetc.be/fr/productions/film_detail.asp?IdFilm=13
1 [47]
139

137

Školská 28 [59]: http://skolska28.cz/page.php?event=82

Dziecięca Wytwórnia Filmowa [48]
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6.4 Význam školiček animace

Vítěz letošního Zlatého Oříšku, Marek Erben, si začal ve svých deseti letech natáčet svoje první animované filmy. Impulzem bylo zhlédnutí animovaného cyklu pohádek Fimfárum 1. Žádnou školičku
nikdy nenavštívil, ale kouzlo živých loutek ho učarovalo natolik, že si začal stavět scény pro své oblíbené panáčky z LEGA a začal je sám animovat.140
Snažil se studovat z internetu, sledovat filmy a okoukávat z nich různé triky. Letos získal ve svých čtrnácti letech ocenění Zlatý oříšek, které se uděluje každým rokem nejtalentovanějším dětem. Svým
nadšením i tím, že si na všechno přicházel sám, udolal porotu. Je ale škoda, že jeho nové filmy, které
vznikají, jsou sice na vyšší technické úrovni, ale scénáristické postupy nebo výtvarná stránka filmu
zůstávají zamrzlé nebo jim i technická dokonalost na zajímavostidokonce ubírá. 141 Nic ale není ztraceno, Marek už také sám zjišťuje, že by potřeboval nějaké rady a sám se začíná o školičky animace
zajímat a měl ohromnou radost, když jsem ho kontaktovala.
Výuka animace je dnes moderní, ale právě proto se i neinformovaní učitelé pouští do její výuky. Možná to je trochu podobné nadšení, které zavládlo na počátku minulého století, když lidé mohli v kinech
vidět pohyblivé obrázky nebo si mohli koupit flipbook a promítnout si, jak holčička skáče přes švihadlo. Pro výuku však nestačí shlédnout několik animovaných filmů a umět dát za sebou v počítači
sekvenci obrázků. V takových případech je výsledkem, že děti jen posunují bezmyšlenkovitě figurkami
nebo papírky a nic si z animace neodnesou.

142

Obr. 88: The lion at Home, 2009.
Zdroj [49].

Profesionalita učitele je na dětských filmech
vždy velmi cítit. David Bunting dokázal
s dětmi na základní škole v Bricknellu vytvořit výtvarně i scénáristicky více než zajímavý
film, který letos právem vyhrál na přehlídce
dětských filmů Anifest 2010 první místo.
Pracuje v něm s různými způsoby animace,
začíná od jednodušších způsobů a postupuje
ke složitějším. 143

142

http://www.youtube.com/watch?v=CSfGmR
WL2EY [49]
140
141

z osobní korespondence s autorem
ERBEN, Marek [102]: http://animark-film.ic.cz/myfilms.html

143

http://www.youtube.com/watch?v=1OH8nM
Svucc [50]
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Praktická část
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7 Praktická část
Praktická část mé bakalářské se skládá z několika částí. Chtěla jsem si vykoušet, jaké možnosti výtvarného zpracování takový flipbook nabízí. Vytvořila jsem jednak ručně vyráběné flipbooky, a dále
flipbooky tištěné, využívajíc při tvorbě počítač. Měly sloužit jako příklady toho, co s flipbookem můžeme dělat a zároveň jsem jimi chtěla upozornit na různá úskalí, kterým je dobré se vyhnout.
Dále jsem chtěla zkusit flipbook nějak prakticky využít a proto jsem ho vložila do své dětské knížky.
Myslím, že díky němu jsem také prošla „sítem“ a dostala se na výstavu Well designed book v polských
Katovicích, kde jsem měla možnost vidět opravdu pěkný počet dětských knížek na vysoké úrovni.
Jako poslední část jsem vytvořila krátký animovaný loutkový film, který se sice flipbooku zdánlivě netýká, ale na kterém jsem si mohla vyzkoušet různá úskalí stop-motion animace, kterou jsem pak
s dětmi využila právě při vytváření jejich flipbooků.
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7.1 Dětská interaktivní knížka s flipbooky - Jak se líhnou čistá trička

Jak se líhnou čistá trička

Nejprve představím svou dětskou autorskou knížku s flipbooky. Vznikla na mé půlroční stáži
v Aténách, kde jsem studovala mimo jiné také v ateliéru grafického designu pod vedením Eleni de
Glinu.
Zadáním byla dětská autorská kniha a já jsem pro svou práci zvolila trochu netradiční pojetí. Kniha má
jednoduchý námět. Vypráví příběh špinavého trička, které musí projít dlouhou cestou, než se zase
objeví složené v prádelníku. Na každé dvojstránce je nějaká interaktivní část, která má udržovat pozornost dětí. Všechny ilustrace vynikly z materiálu nalezeného aténských ulicích. Flipbooky, které jsou
uvnitř knížky, jsou vyrobené pomocí ploškové animace, která se odehrávala přímo na stránce a následně jsou vytištěné. 144

Obr. 89: Jak se líhnou čistá trička - listování knihou. Zdroj: autorka.

144

Obr. 90: Jak se líhnou čistá trička.
Zdroj: autorka.

Více v kapitole Fvlipbook ve výtvarné výchově
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7.2 Autorské flipbooky – netištěné

Cyklus flipbooků MUŠLE

Kolekce tří netištěných flipbooků s názvem MUŠLE, je malou ukázkou možností netištěného flipbooku. Zdaleka však nevyčerpává všechny jeho možnosti.
V předchozích kapitolách jsem již tyto flipbooky zmiňovala. Jedná se o tři za sebou jdoucí flipbooky,
které spojuje jeden příběh. Příběh rybáře, který hodí sítě, ale nevytáhne žádnou rybu, všechny mu
proklouznou. Jediné, co vytáhne, je mušle. V té se ale skrývá překvapení. Ačkoliv se nejedná o žádnou
perlorodku, uvnitř najde v ní rybář perlu, která má mnohem větší cenu než síť plná ryb.
První flipbook kombinuje kresbu a šablonovou kresbu, druhý koláž se šablonou a třetí se pak snaží o
prostorové využití flipbooku. Byl to teprve první pokus, ale ověřila jsem si na něm postupy, které
jsem pak mohla využít v kapitole, kde píši o flipbooku ve výtvarné výchově.

Obr. 91: Cyklus flipbooků MUŠLE. Zdroj: autorka.

Obr. 92: Ukázky ze všech tří flipbooků.
Zdroj: autorka.
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7.3 Tištěný flipbook
Flashový 145 flipbook jsem vytvořila přímo k této práci. Měl to být praktický příklad, na kterém každý
čtenář ihned pochopí jeho princip. Má velmi jednoduchý děj. K louži přiletí moucha a celou jí vypije.
Chtěla jsem na tomto flipbooku ukázat jak jednoduchá může být animace v počítači. V příloze na DVD
přikládám i zdrojový soubor - fla, aby se každý čtenář mohl podívat, jak je to snadné.

Obr. 93 Ukázka tištěného flipbooku, 2010. Zdroj: autorka.

145

Více o Adobe Flash v kapitole Počítačová 2D animace
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8 Závěr
Význam multimédií má v dnešní společnosti vzrůstající tendenci. Ve volném umění je jejich využívání
zcela běžné. Tato skutečnost by, dle mého názoru, měla být reflektována i při výuce výtvarné výchovy. Dostupnost digitální reprodukce rozšířila možnosti výtvarných technik, které je možné s dětmi
využívat. To, co bylo ještě nedávno výhradní vymožeností profesionálních grafických a filmových studií, je dnes možné provozovat doma.
Počítačová gramotnost mezi dětmi má stále vzrůstající tendenci. Proto je více než vhodné na tuto situaci reagovat a maximálně jí využít. Animace s dětmi je jednou z nových možností, které staví právě
na těchto základech. Její nevyčerpatelný potenciál jsem se snažila ve své práci naznačit.
Pro děti je animace jako kouzlení (a také většina dětských filmů je animovaná). Děti často nevědí, jak
to dospělí dělají, a nyní mají možnost samy něco takového vytvářet. Nadšení dětí, když vidí, že jim
právě ožila jejich loutka, je nepopsatelné. Výuka animace ale není tak jednoduchá, jak by se na první
pohled mohlo zdát. Pokud chceme s dětmi vytvořit dobrý animovaný film, musejí nejprve porozumět
základním principům, které v něm platí. Flipbook pak může být jakýmsi odrazovým můstkem, zábavnou učební pomůckou.
Vzhledem k rozsáhlosti tématu a jeho nekonečným možnostem nebylo v mých silách obsáhnout jej
v jeho plné šíři. Nemohla jsem se například příliš věnovat ilustraci a komiksu ve vztahu k animaci, ačkoliv s animací velmi úzce souvisí. Toto téma je natolik široké a zajímavé, že bych ho ráda zpracovala
ve své další práci.
Nyní jsem se snažila naznačit, kolika směry je možné se vydat, a obhájit svou tezi o nenahraditelných
možnostech, které animace skýtá. Během své práce jsem několikrát narazila na různé překážky a neúspěchy. Nakonec jsem se však ještě více utvrdila ve svém přesvědčení, že se sama chci s dětmi
animací zabývat.
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9 Přílohy

RYBÁK

9.1 Animovaný loutkový film
Můj krátký loutkový animovaný film, vznikl v Aténách v ateliéru loutkové animace profesora Siakase,
který se mimo jiné zabývá také výukou animace na základních školách a kterého jsem již ve své práci
zmiňovala. Přikládám ho do přílohy, protože se nevztahuje přímo k mému tématu flipbook, ale souvisí s animací.
Jedná se o krátný stop-motion snímek s názvem RYBÁK, který má velmi prostý děj. Rybák žijící
v plechovce od Coca-Coly si připravuje večeři. Když však konečně zasedne za prostřený stůl, něco mu
večeři překazí…Celý film má jednu minutu sedm sekund, ale jeho výroba trvala podstatně déle.
Všechny kulisy, rekvizity a kostýmy byly vytvořeny z věcí, které jsem našla na aténských ulicích, kolem
popelnic nebo i v nich. Hlavy ryb jsem získala na rybím trhu. Přestože je ve filmu nutná jenom jedna
hlava, pro animaci jsem jich spotřebovala víc, protože po pár hodinách práce vysychaly a již se s nimi
nedalo animovat.
Na filmu jsem pracovala průběžně od začátku října do konce ledna, přičemž posledních čtrnáct dnů
jsem nedělala nic jiného než post produkci filmu. Je to můj první loutkový film a proto má ještě hodně nedostatků.

Obr. 95: Snímky z mého filmu RYBÁK.
Zdroj: autorka.

Obr. 94: Rybák krájí citrón. Zdroj: autorka.
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9.2 Rozhovor s Klárou Marešovou
animátorkou, jednou ze zakládajících členek občanského sdružení ULTRAFUN, které se zabývá výukou
animovaného filmu i ostatních multimediálních technik a které pořádá workshopy a kroužky jak pro
děti, tak pro dospělé a pedagogy výtvarné výchovy.

Klárko, proč jsi začala učit animaci? Jak tě to vlastně napadlo?
No, jednak proto, že jsem už asi deset let učila výtvarku. A pak když jsem studovala animaci, tak mi
vlastně bylo vždycky líto, že ti moji malinkatí studentíčci si to nemůžou taky zkusit. To je jedna věc.
Druhá věc byla, že když jsem skončila školu, tak jsem zrovna neměla žádnou práci v oboru. A tak nás
s ostatními absolventy a s naší paní asistentkou odbornou (Zuzanou Bukovinskou) napadlo, že bychom vlastně mohli zkusit rozjet sdružení na workshopy animace.
Takže bylo to proto, že animaci máme rádi a sami jsme animátoři a také proto že učíme a chtěli jsme
to jednoduše propojit. A taky nám bylo líto, že bychom šli dělat něco neanimačního, zapomněli bychom to, ztratili bychom tu chuť do toho a takhle můžeme naopak své animační nadšení šířit.

Obr. 96: Klára Marešová při práci.
Zdroj: autorka.
Někdy je to fakt hrozně chytne, že si to pak třeba i sami doma smontují a začnou to dělat
doma, animaci. A je to supr, když pak přijde pětiletý kluk a říká: „No to já vím, to mám doma taky
a já už mám tři filmy!

A co bylo dřív, školičky na Anifestu nebo vaše sdružení?
V podstatě úplně původně to bylo tak, že Zuzka (Zuzana Bukovinská) jezdila do ciziny, hlavně do Francie, kde jsou na to fakt machři. A jezdila tam vlastně na takové výměny a tam ona poprvé zjistila, že
se to dělá a začala se to tam učit, odkoukávat to od nich. To může být víc než deset let a Anifest má
dneska devět let.
Pak nás oslovili z Anifestu, jestli bychom tam naše animační školičky nedělali a teprve potom, někdy
před rokem, vzniklo to naše sdružení. V podstatě, děláme to dlouho, ale oficiálně máme za sebou rok
– registraci rok.

Obr. 97: dívka animující poprvé loutku.
Zdroj: autorka.
Jde o to, představit těm dětem v kostce veškeré
možnosti, které animace má….
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Je pravda, že na Anifestu to neděláme od začátku, ale určitě tak šest let ano. Děláme to dneska vlastně i na tom Anifilmu. A jde o to, představit těm dětem v kostce veškeré možnosti, které animace má.
To znamená, že to není třeba jenom loutka nebo kreslení a plastelína, ale jaké se dají použít materiály, že se dá animovat všecko, včetně těch lidí, dětí (pixilace), že je tady počítačová animace, že si
mohou vyhrát v podstatě s čímkoliv. A oni často, velice často, třeba neznají tu ploškovou animaci.
Když jim třeba říkám o těch medvěděch (Potkali se u Kolína - Břetislav Pojar), tak oni netuší, že to je
vleže.

Břetislav Pojar a M. Štěpánek

A přitom tahle plošková animace je hrozně častá. Plno filmů a večerníčků v ní je dělaných, akorát si to
ty děti neuvědomují. Ono to totiž ani někdy není tak úplně vidět – třeba Mikeš (animovaný večerníček O kocouru Mikešovi – Josef Lada), ten vypadá na první pohled, že je kreslený, ale když se na to
podíváš pozorně, tak vidíš, že má zvlášť nohu, zvlášť ruku.
Takže fakt to často nevědí, ale hlavně, když si to sami vyzkouší, tak ta zkušenost sama o sobě je nejsilnější a už to nikdy nezapomenou. A pak se stává, že se za rok vrátí znova, pak je někdy potkáme na
nějakém workshopu, kroužku, a pak z nich třeba budou studenti, no a pak jednou třeba animátoři…
Někdy je to fakt hrozně chytne, že si to pak třeba i sami doma smontují a začnou to dělat doma, animaci. A je to supr, když pak přijde pětiletý kluk a říká: „No to já vím, to mám doma taky… a já už mám
tři filmy“. Ono to vlastně není nic nemožného, to neznamená, že to stojí desetitisíce! Jde o to mít jenom nějakého šikovného tatínka a potom mít ty nápady.

Obr. 98: Potkali se u Kolína. Zdroj: [10].
Břetislav Pojar v roce 1973 s výtvarníkem M.
Štěpánkem vytvořil sérii filmů s relitními čili poloplastickými loutkami, které při animaci leží
přímo na skle a tedy dovolují jakékoliv metamorfózy bez ohledu na gravitaci. 146

Jaké výhody si myslíš, že má učení animace třeba oproti klasické výtvarce?
Jednak je to strašné obohacení té výtvarky, už jenom proto, že ten čas je tam jiný. Že když děláš statické věci, což je krásné, děláš objekt, obrázek, cokoliv, tak nemůžeš třeba na jednom obrázku říct
celý příběh. Můžeš udělat komiks, to je jasné, ale v podstatě je to statické. Všecko to stojí. A ty děti
často ten příběh v hlavě mají, ale musí ho dělat statický, mrtvý.
146
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A v tu chvíli, kdy si můžou rozanimovat svůj nápad, který se opravdu potom hýbe, dají si k němu zvuk
a cokoliv. Vlastně tu fantazii, kterou používají v té výtvarce, mohou ještě daleko víc rozjet a znásobit.
A já i myslím, že by i bylo docela príma, kdyby se ta animace stala součástí běžné výtvarky. Ne, že by
se denně někde na základkách animovalo, ale třeba jednou za měsíc, za dva by si to zkusily. Třeba
každá pátá výtvarka by byla animovaná. Protože je to pro ně fakt zábavná věc a je to věc, kterou můžou šířit. Můžeš svůj film poslat všem kamarádům e-mailem nebo ho dát na YouTube a vidí ho celý
svět.
Takže je to v té fantazii a pak v posunutí té statičnosti. To, co ty děti normálně musí slovy popsat, co
je na obrázku u té animaci popisovat nemusí, ale prostě to udělají. Oni ty příběhy mají, ale ten obrázek, nebo objekt, je vlastně zastavený.
A hlavně je tady jedna věc, u té animace není nutné mít nějaké výtvarné nadání. To může dělat i někdo, kdo v životě nekreslil. To je myslím další obrovská výhoda. Tam už je to skoro arteterapie,
protože ty Portugalci dělají třeba s vězněma. Nebo my třeba animujeme s hluchoněmými dětmi.

J. Kluge –Josef Lada

Obr. 99: O kocouru Mikešovi. Zdroj: [10].
Ploškový animovaný seriál podle knihy Josefa
Lady (1970-77) patřil svého času k našim nejdelším a nejoblíbenějším. J. Kluge se výtečně naučil
Ladův výtvarný rukopis, což je pro ploškovou
loutku nezbytné, neboť se animace papírových
147
vystřihovánek děje přímo pod kamerou.

Příběhy, které tady vidím, si děti vymýšlí sami nebo je musíte nějak směrovat?
V podstatě snažíme se je směrovat minimálně, respektive neříkat jim návod. Dát jim jenom nějaký
příklad. Třeba jim pustit ukázku. Anebo třeba říct jim větu, jednu větu, začátek příběhu, který si oni
potom doplní. Já to nemám ráda, říct jim to úplně přímo o čem to bude.
Tady třeba jsme dneska začali dělat podmořský svět. Jednak díky Zemanovi a jednak proto, že pod
vodou je vždycky sranda. A prostě nemají žádné omezení. Je jedno, jestli tam bude potápěč nebo ponorka nebo ryby nebo vrak, to je prostě jedno. Je to jenom na nich, co udělají a oni samozřejmě
nápady mají. Ale je dobrý dát jim třeba nějaký okruh.
Nebo jednou jsme dělali Olympiádu. To zrovna byla Olympiáda, Sáblíková vyhrávala, tak jsme řekli
Oympiáda a děti začaly pracovat. Udělaly stadión a rychlobruslaře a diváky a stupínky a medaile, bylo
to parádní. Jo, někdy stačí jenom naťuknout a ono se to pak už samo rozjede, ale říkat jim přímo o
čem bude příběh je hrozná škoda.
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Někdy ani nemusí být příběh. Můžou dělat abstraktní animaci, ornamenty, mandaly… vlastně
v animaci můžou udělat cokoliv i bez příběhu. Někdy dokonce také děláme improvizaci. To jdou dva
lidi, kteří nejsou dohodnutí, každý má třeba jeden předmět, jednu věc a můžou to nechat dozrávat
před kamerou, ale já mám radši vždycky třeba kraťounký storyboard nebo aspoň říct si odkud kam se
chci dostat, abychom se tam neztratili. Ale jsou lidi, kteří to dělají úplně bez scénáře, třeba včera ten
Švýcar, říkal, že dělají to samé co my a že dělá zásadně bez scénáře a naopak Belgičani nezačnou bez
scénáře ani točit.
Ono se to hodně odlišuje, také záleží na věku a osobnosti. Někdo potřebuje si říct ten plán předem,
někomu stačí, že řekne nápad a může to rozjet. Ale já si myslím, že nějaký mantinel odsud posud je
dobré mít, aby se v tom člověk neztratil a mít nějakou tu křivku, aby to na konci nějak gradovalo. Někdy jim říkáme, že je dobrý, aby se na závěr něco stalo, aby se to nerozplynulo někde v dáli.
Takže dobrá je třeba groteska nebo nějaký gag prostě nějaká zkratka, protože ty jejich animace jsou
krátké. Ale když udělají třeba desetivteřinový fórek, který nějak graduje a výrazně skončí, nějakou
srandou a pak jedou ty jejich titulky, tak je to taková zmenšenina opravdového filmu. Jakoby dělali
trailer. Většinou se s těmi filmíky vejdeme do dvou minut, někdy je to třeba i delší, až třeba 8 minut
jsme jednou měli, ale vždycky to má nějakou tu pointu. Samozřejmě s menšími dětmi nemá cenu dělat nějaký oblouk příběhu, ale právě proto doporučuji ten gag, to zvládnou i malinké děti.

V jakém počtu je ideální práce s těmi dětmi? Spíše samostatně, po malých skupinkách, nebo s celou třídou?

Obr. 100: děti při animaci. Zdroj: autorka.

Nejlepší jsou asi skupinky. Když třeba přijde celá třída, tak výborné jsou takové trojice. Dobrá je dvojice, protože když si to dělá člověk sám, tak když máš třeba špinavé ruce od barvy, tak si nemůžeš
cvakat. Ale já mám nejradši trojice, protože jeden fotí a dva můžou animovat.

Já mám ráda, když je kolem takový hrozen lidí.
Jeden třeba kibicuje a hlídá, aby tam nebyly ruce, jeden animuje vodu, druhý má potápěče,
další třeba žraloka, který ho jde sežrat…

Ono je dobré si tu animaci i rozdělit, takže podle mě je trojice super, takže když přijde deset dětí, tak
se holt udělají třeba dvě trojice a jedna čtveřice, dvě natáčí na stanovišti a jedna si připravuje. Já
mám ráda, když je kolem takový hrozen lidí. Jeden třeba kibicuje a hlídá, aby tam nebyly ruce, jeden
animuje vodu, druhý má potápěče, další třeba žraloka, který ho jde sežrat… Takže trojka je fajn, ale
může být i pět, ale třeba šest už je moc, osm už prakticky nejde, deset je absolutní nesmysl.
82

A co třeba, když přijde celá třída? Jako jste měli třeba v tom Nymburce?
Tam bylo, tuším, kolem dvaceti dětí, ne?
(V Nymburském muzeu probíhala letos Výstava loutek, kam měly přístup školy a kde také paralelně
probíhali animační dílny, vedené právě lidmi z Ultrafunu.)

Celá třída, to je hodně náročné, právě proto se využívá ta příprava. Pokud máme dvě stanoviště a celou třídu dětí, uděláme tři skupinky. V jedné jsou čtyři děti, v jedné pět a ostatní pak chystají další
záběry. Chystají titulky, chystají pozadí pro další scény. Můžou se samozřejmě střídat, ale nemělo by
se v podstatě stát, že by se někdo nudil.
To znamená, že začne točit ten, kdo má jednoduchou přípravu, dá se i bez přípravy. Takže v podstatě
oni natáčí a potom dotočí a vystřídají se. Ti, kteří dotočili, můžou dělat třeba komiks o svém filmu,
můžou pomáhat ostatním, můžou si dělat titulky nebo si můžou zvučit… V tom Nymburce jsme vlastně dělali tu pixilaci, že ti, kteří už neměli co dělat, zkoušeli animovat sami sebe.

Kolik lektorů je dobré na jedno stanoviště?
My to máme standardně na jedno stanoviště, jeden lektor, ale když je těch stanovišť víc, tak pak ještě
mít jednoho člověka, který je u té přípravy. To znamená, že v Zahradě, když je 14 dětí, tak na každém
stanovišti je jeden lektor a jeden je právě na té přípravě, kde vlastně chystá ty následující scény filmu.
Takže já bych třeba řekla, že na pět dětí jeden lektor. To je ideál.
Rozhovor proběhl 19. 5. 2010 na školičkách Anifestu v Teplicích

Obr. 101: děti připravující animovaný film.
Zdroj: autorka.
Pokud máme dvě stanoviště a celou třídu dětí,
uděláme tři skupinky. V jedné jsou čtyři děti,
v jedné pět a ostatní pak chystají další záběry.
Chystají titulky, chystají pozadí pro další scény.
Můžou se samozřejmě střídat, ale nemělo by se
v podstatě stát, že by se někdo nudil.

83

