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Projektové pracoviště
Nízkoprahový a volnočasový klub pro mládež BOUDA (NZDM Bouda)

Filmový workshop

„Kurz animovaného filmu 2013“
Tisková zpráva ze dne 18.listopadu 2013
Autor: Ladislav Michalík
Ve dnech od neděle 9. do neděle 17. listopadu 2013 se uskutečnil v prostorách
NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov) čtvrtý ročník
„Kurzu animovaného filmu“. Kurz probíhal denně v čase od 10.00 do 18.00 hodin.
Novinkou tohoto ročníku bylo podstatné rozšíření možností animace. Podařilo se
nám, za pomoci pana Davida Filcíka z pražského studia „Anima“, sestavit téměř
profesionální animační stůl a na dobu kursu jsme dostali do zápůjčky loutku a také
animační šrouby. Další novinkou, jež rozšířila naše možnosti, byl animační stůl pro
tvorbu s plastelínou, který jsme získali darem od našeho dlouholetého
spolupracovníka pana Honzy Hrice. Těchto dvou „animačních“ novinek, které
podstatně zvedly úroveň námi pořádaného kurzu, jsme při práci s dětmi a mládeží
bohatě využili.
Velmi zajímavé možnosti animace nabízel účastníkům také podsvícený stůl, na
kterém pomocí speciálních animačních papírů děti vytvářely kreslené příběhy. Starší
účastnici pak měli možnost realizovat své nápady prostřednicvím speciálního
počítačového animačního programu „TV-paint“. Mezi nejmenšími účastníky bylo
nejvíce oblíbené animování za pomoci flip-booků (papírové bločky). Prostřednictvím
této činnosti měly děti možnost pochopit základní principy animace.
Celý projekt se uskutečnil pod vedením zkušené lektorky a absolventky belgické
filmové školy La Cambre v Bruselu Zuzany Studené, lektorky Moniky Lagronové a
pracovníků CPDM, o.p.s. Český Krumlov, projektového pracoviště NZDM Bouda.
Za devět dní se do filmových workshopů aktivně zapojilo celkem 116 účastníků z řad
dětí, mládeže a také rodičů.
Součástí projektu tvorby animovaného filmu bude také promítání výsledných
filmových prací, které na kurzu vznikly. Slavnostní veřejná promítání vytvořených
snímků se uskuteční v NZDM Bouda a v českokrumlovské divadelní kavárně „Antré“.
Veřejné prezentaci však předcházejí postprodukční a dokončovací práce na filmech.
O termínech veřejných projekcí budeme včas informovat na našich webových
stránkách (www.cpdm.cz).
Návštěvníci tohoto filmového workshopu měli díky podpoře města Český Krumlov ,
Jihočeského kraje, MŠMT ČR a Centra pro pomoc dětem mládeži, o.p.s. vstup
zdarma.

Po zkušenostech z let minulých a ohlasu veřejnosti věříme, že v tomto významném
počinu budeme i v příštích letech úspěšně pokračovat.

Kurz animovaného filmu 2013

Animování přes tablet s pomocí programu TV -paint

Animování s pomocí plechové tabule a magnetů

Tvorba na jednom z animačních stolů
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