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Alenu Vandasovou jsme fotili vmodelech značek
Josefina Bakošová, Vasky a COS.

Dekorace jsou z filmuMarie Urbánkové
Mámamá vždycky pravdu! z produkceMAUR film
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Nadšení pro
ANIMOVANÝ FILM
PůvodněchtělabýtAlenaVandasová veterinářkou, nakonec ji aleoslovil animovaný film.Matka tří
dcernedávnosmanželempomohlana svět i té čtvrté, filmové. Loutkový filmDcera, kterýpartneři vzali

podkřídla svéprodukční společnostiMAUR film, přinesl doČeska i studentskéhoOscara.
text: ivanakarásková foto:petrkozlík,mafra

aše „rodinná firma“ patří
v oblasti animace k největším
producentům v Česku. Jak jste
si k této práci našla cestu?

Na začátku šlo spíš o souhru okolností.
Na gymnáziu jsemměla úplně jinou představu
o své budoucí profesi. Mám vztah ke zvířatům,
a ještě můj výběr maturitních předmětů vy-
cházel z plánu dělat přijímačky na Veterinární
a farmaceutickou univerzitu v Brně.

Proč z toho sešlo?
Asi mě posedla nějaká revolta, bylo to zrovna
v období divokých devadesátých let. Nakonec
jsem po maturitě šla na vyšší odbornou školu
a zvolila si obor vědecké informace a knihov-
nictví. Přitom mi už během studia bylo jasné,
že v knihovně vlastně dělat nechci. Kama-
rádka tehdy působila ve fotografické galerii
Pražský dům fotografie a přivedla tam i mě.
Zůstala jsem přes pět let a nakonec se stala její
ředitelkou.

K animovanému filmu vás přivedl až manžel?
Dalo by se to tak říct. Manžela jsem poznala
při pořádání Festivalu FAMU, kde jsem v rámci
pozdější práce měla na starost výstavní prostor
v Galerii Velryba. Martin vystudoval filmo-
vou vědu na FF UK a potom ještě produkci
na FAMU, ale ani on neměl hned jasno, čím se
chce profesně zabývat. Pak se stalo, že nás jeden

student fotografie pozval na famáckou projekci
krátkých animovaných filmů a oba jsme se pro
ně nadchli. Na té projekci se manžel seznámil
s AurelemKlimtem. Založili spoluMAURfilm,
jehož první vlajkovou lodí se stalo Werichovo
Fimfárum.

Co na těchto filmech zaujalo vás?
Je to zvláštní, ale mně se líbilo, že v animaci
všechno dlouho trvá. Vyhovoval mi onen po-
malý proces od hledání látky, rozhodování se
pro technologii až po výrobu. Funguje tam úpl-
ně odlišné tempo než v hraném filmu. Vezmě-
te si, že tvůrci třeba animují jen jednu vteřinu
za den. Aktuálně to zažívámna novém krátkém
filmu Honzy Sasky Hurikán.

Mnozí by v té pomalosti
spatřovali spíš handicap.
Já to mám naopak. Mě na tom právě baví, jak
člověk musí zpomalit. Nějak ho to ukotvuje,
musí se zklidnit. Výroba těchto filmů klade vel-
ké nároky na trpělivost.

Většina lidí má animovaný film
spojený se zábavnou tvorbou pro děti.
Vnímali jste ho zpočátku také tak?
Na začátku ano, i když třeba Trnkovy loutkové
filmy také nebyly jen pro děti. Ale je pravda, že
jsme až díky profesi objevili animovaný film
pro dospělé, zatímco v zahraničí s tím přišli
dřív. Úspěch loutkového filmu Dcera tenhle
potenciál jen potvrzuje.

Stejně docela žasnu, jak tento kratičký
příběh otce a dcery dokázal zobrazit
drama vzájemného vztahu. Navíc zcela
bez dialogů.
Manžel, který na FAMU učí, si hned všiml, že
autorka Dcery Darja Kaščejevová má mimo-
řádný talent a vyniká i pílí. Sama si loutky také
vyráběla. Spolupracovali jsme s ní od začátku.
Už v době, kdy Darja na katedře řešila námět,
jsme se do projektu zapojili jako koproducent
a Dceru vyráběli s dvěma dalšími studentský-
mi filmy.

Dcera získala vedle čtyřiceti cen
z různých festivalů i studentského
Oscara. Čekali jste tak obří úspěch?
Vsázeli jsme na ni, ale skutečnost naše očeká-
vání ještě daleko předčila. Tenhle čtrnáctimi-
nutový film skutečně obletěl svět. Už upou-
távka byla skvělá. Vzpomínám si, jak mi muž
pustil trailer, který Darja ozvučila. Já nad ním

V
Loutkový film Dcera
obletěl svět a předčil
naše očekávání.
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udělala takové to nadšené „wau!“. Oba jsme
žasli, a to máme za ta léta už hodně nakouká-
no. Dcera určitě přispěla k zviditelnění české-
ho animovaného filmu ve světě. A také doma!

Vminulosti měla česká animace přece vysoký
kredit, opíráme se
o skvělou tradici.
To jistě. Jména jako Her-
mína Týrlová, Jiří Trnka,
Břetislav Pojar nebo Zde-
něk Miler mají dodnes
ve světě zvuk. Oblibu
doma si získaly Večerníč-
ky. Jenže pak přišla slabší
období.

Na letošních Českých lvech se poprvé objevila
kategorie krátkého i animovaného filmu.
Signalizuje to návrat k lepším časům?
Doufejme. Máme ohromnou radost, že se to
konečně podařilo prosadit. Však námluvy trva-
ly léta. Překážkou byla třeba obava, že by „Lev“
s novými kategoriemi neúměrně nakynul nebo
že každoroční nabídka bude malá.

Přesto stojí animovaný film stále trochu
ve stínu toho hraného.Má nad ním
v něčem navrch?
Možná tolik nestárne. Na hrané filmy po tako-
vých třiceti letech už nahlížíte jako na „filmy
pro pamětníky“. Možnosti animace se rozšiřují,
lze jí zajímavým způsobem sdělovat i vážné věci
a nemusí jít jen o krátké filmy. Uspěl třeba celo-
večerní kreslený film Fany a pes, na jehož pro-
dukci jsme se podíleli s Němci a dalšími dvěma
státy. Vrací se k reálné historii a pád Berlínské
zdi nahlíží očima dvanáctileté dívky.

Nakolik vás v činnosti zabrzdil covid?
Přestože naší práci dlouho vévodil home office,
finanční zdroje díky Státnímu fondu kinemato-
grafie naštěstí nadále fungují, takže se daří věci
posouvat dopředu i v této době. Kancelářmáme
v našem rodinném domě v Nymburce, což je
pohodlné, byť ne všechno se dá plnohodnotně
domlouvat online. V naší společnosti máme
momentálně dvacet projektů v různé fázi roz-
pracování a některé už čekají na premiéru.

Děti teprve nedávno zase zasedly
do školních lavic. Jak se vám dařilo
skloubit s prací roli matky, která byla
kvůli distanční výuce náročnější?
Naše holky jsou samostatné, klobouk dolů,
takže té nejmladší jsme jen kontrolovaly úkoly.
Řekla bych, že strádaly hlavně přerušením so-
ciálních kontaktů, protože skoro rok neviděly
své spolužáky. Distanční výuky ale bylo na zá-
kladní škole strašně málo, neblahé následky se
později určitě projeví. Ale jinak jsem byla asi
jako většina maminek učitelka, školní jídelna
a družina dohromady.

Máte samé dcery?
Ano, tři. Nejstarší Sáře je jednadvacet let a stu-
duje ve Francii politologii a právo na SciencePo.
Prostřední Ester Josefíně bude sedmnáct a je
na gymnáziu v Nymburce. A nejmladší Ráchel
je teprve devítiletá. Já říkám, že máme vlastně

tři jedináčky.

Bylo to věkové
rozpětí cílené?
Zčásti ano. Když jsem
byla poprvé těhotná,moje
lékařka mi řekla větu,
která mi utkvěla v hlavě:
„A druhé dítě si pořiď,
až si bude to první umět
zavázat boty.“ Pomyslela

jsem si, že na tom něco bude. Když jsem kolem
sebe viděla vyčerpanémaminky, které měly děti
brzy po sobě, svoji doktorku jsem poslechla.
Třetí dcera přišla naopak neplánovaně a neče-
kaně. Ale tři děti nejsou ničím, co by se nedalo
zvládnout. Není to nic neobvyklého.

Syn vám nechyběl?
Pak už ne. Když jsem čekala první dceru,
s manželem jsme si přáli kluka. Během druhé-
ho těhotenství Sára moc chtěla bráchu. Když
jsme jí řekli, že se narodí ségra, strašně plakala
a prosila, abychom ji šli hned vyměnit. Do tře-
tice jsme chtěli holčičku už všichni a nejvíc
tatínek.

Všechny byly určitě odchované
na animovaných filmech. Zaznamenala
jste u některé z dcer zárodek
profesionálního zájmu?
Nejzaujatějším divákem byla Sára, ta už v roce
a půl viděla snad všechny loutkové a kreslené
filmy. Jenže nám uvízla ve světě. Na gymná-
ziu měla francouzštinu, tak vyjela v rámci vý-
měnného pobytu v šestnácti letech do Francie.

Výhodou animovaného
filmu je, že oproti
hranému možná
tolik nestárne.

AlenaVandasová
producentka (48)

Pochází z Nymburka, kde žije s rodinou. Má tři dcery – Sáru, Ester Josefínu
a Ráchel. Manžel Martin, s nímž vybudovala produkční společnost MAUR
film, je zakládajícím členem Asociace animovaného filmu.

V rodinné firmě pomáhají na svět především animovaným filmům.
S manželem produkovali například snímky Jedné noci v jednom městě,
Velmi neklidné léto nebo trilogii Fimfárum, zfilmovanou werichovskou
klasiku.

Za péči o rozvoj animovaného filmu loni získali Vandasovi ocenění
Nymburský lev II. třídy.

Pomohli vzniknout čtrnáctiminutovému dramatu Dcera, jehož autorka
Darja Kaščejevová za něj získala po světě na 40ocenění. Společně s FAMU
budou koprodukovat i její absolventský film Electra. A Poem.
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a Ráchel. Manžel Martin, s nímž vybudovala produkční společnost MAUR
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S manželem produkovali například snímky Jedné noci v jednom městě,
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Nymburský lev II. třídy.

Pomohli vzniknout čtrnáctiminutovému dramatu Dcera, jehož autorka
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ROZHOVOR

Původně na rok, jak slibovala, ale teď v Paříži
studuje i vysokou školu. Navíc si ještě na rok
odskočila do New Yorku na studium a stáž
do OSN. Vypadá to, že spíš půjde zachraňovat
svět. Naše prostřední, Pepina, je taková gumová
holka, která se zhlídla v cirkuse a akrobacii.

Jak se to projevuje?
Asi před čtyřmi roky začala trénovat v rámci
dětských workshopů v La Putyce a akroba-
cie jí doslova učarovala. Právě zkouší s Losers
Cirque Company nové představení. Denně tráví
v tělocvičně několik hodin a už se také poohlíží
po nějaké cirkusové škole ve světě. Animované
filmy momentálně sleduje naše nejmladší, tam
je to otevřené.

Ponorkové nemoci jste se v rodině
dokázali vyhnout?
Těžší momenty se samozřejmě také vyskyt-
ly. Zvlášť na začátku. A pak, když jsme jeden
po druhém onemocněli covidem.

Vážně? Vy jste tou nákazou prošli všichni?
I s mými rodiči, protože společně bydlíme
ve dvougeneračním rodinném domě. Jako
první to chytil na podzim manžel, přivezl si
virus z festivalu animovaných filmů Anifilm
v Liberci. My ostatní jsme si ho pak postup-
ně předávali o Vánocích, ale všichni jsme to
zvládli doma. Zaplaťpánbu, nikdo z nás neměl
těžší průběh. Možná proto, že se udržujeme
v dobré kondici.

Co pro to děláte?
Manžel začal před deseti lety každé ráno běhat
a já se k němu postupně přidala. Když běžíme
spolu, bere si na ruce čtyřkilové závaží, abych
mu stačila. Za hodinu klidně uběhneme po-
dél Labe deset kilometrů. Vandas říká, že tím
začíná jeho pracovní doba, protože se mu při
běhání dobře přemýšlí a občas ho i něco na-
padne.

A vy?
Já se snažím spíš vypnout a relaxovat. Na to
jsem ostatně našla jeden ještě lepší způsob. Řek-
la jsem si, že si zkusím splnit jeden sen z mlá-
dí, a ve čtyřiceti jsem se naučila jezdit na koni.
V dětství mě rodiče na koně nepustili.

Protože se o vás báli?
Báli se o moje zdraví. Lékaři mi totiž diagnosti-
kovali skoliózu páteře. Musela jsem nosit korzet
a jezdit po léčebnách. Ale po narození třetí dce-
ry jsem si řekla, že je na čase tuhle nenaplněnou
touhu z mládí oprášit. Můj tatínek znal u nás
v Nymburce zkušeného trenéra, pana Bureše. Já
za ním tenkrát přišla s malou Ráchelkou v ná-
ručí a nesmělým dotazem, jestli dokáže naučit
jezdit i jednu starší paní. A dokázal, přestože
to nebylo snadné a mám za sebou samozřejmě
i spoustu pádů.

Splnila jízda na koni vaše očekávání?
Vrchovatě. Zvířata potřebují péči i během covi-
du, takže stále docházím alespoň dvakrát týdně
na vesnickou jízdárnu, kde si půjčuji třicetileté-

ho valacha. Ale pořád je jura a já mám životní
krédo – dcery se budou smát: „Hlavně mi nic
neměňte!“ Vypnu telefon a vyrazíme spolu
do terénu. Užívám si chvíle, kdy jsem jen sama
se sebou, bez rodiny a dalších lidí. Přesně tohle
potřebuji, úžasně si tím pročistím hlavu, takže
se pak s novou chutí pustím do práce.

Co pěkného vás v ní v blízké době čeká?
Je toho hodně. Například připravujeme film,
pro který napsal scénář Marek Epstein podle
knížky Eduarda Basse o Klapzubově jedenáct-
ce. Psaní scénáře se protáhlo na neuvěřitelných
dvanáct let. Zase ta trpělivost… V tom filmu
zkombinujeme dvě technologie. Dekorace bu-
dou vyrobeny jako pro loutkový film, ale po-
stavy budou „třidéčkové“ – prostorové. V po-
sledních letech technologie velice poskočila
a ve světě teď letí právě 3D filmy. Bez zapojení
zahraničních koproducentů se už český animo-
vaný film v podstatě nenatočí. To je i případ
chystaného filmu Miroslava Krobota Rosentaal,
inspirovaného osudy Eskymo Welzla. Což je
jeho celoživotní láska.

Je těžké najít koproducenty?
Chce to hodně úsilí. Uprostřed výroby teď
máme třeba loutkový film podle knížky pohá-
dek Arnošta Goldflama O nepotřebných věcech
a lidech, který vzniká dokonce v koprodukci čtyř
států. Což je při současném online domlouvání
ještě náročnější než obvykle. Manžel to s kolegou
ze Slovenska vymyslel tak, že vzali čtyři země –
Česko, Slovensko, Slovinsko a Francii, přičemž
každé připadne výroba jedné z pohádek.

Jak jste si s manželem ve firmě rozdělili úlohy?
Inu, já jsem ta zlá, která má na starost provozně
organizační věci a hospodaří s penězi, a on je
ten hodný, který se stará hlavně o tvůrčí složku.

Je premiéra nějakého filmu už
takříkajíc na spadnutí?
Máme třeba hotový celovečerní film Přes hrani-
ci. Dělal se v koprodukci s Francií a už jen čeká-
me na vhodnou dobu k premiérovému uvedení.
Jeho tématem je migrace, hledání nového do-
mova a vyráběl se technikou animace olejovými
barvami na skle. Na základě osobního příběhu
film režírovala francouzská režisérka Florence
Miailhe a hlavní roli do češtiny výborně namlu-
vila Taťjana Medvecká.

A na copak se v nejbližší době těšíte
mimo práci?
Momentálně na ty úplně obyčejné věci. Třeba
na to, až budeme moct zase do kina a do diva-
dla. Jet na dovolenou nebo si dát v kavárně kafe.

Čili na to, co bylo dřív naprosto samozřejmé...
A bohužel už příliš dlouho není. Včera jsme
byly s dcerou, tou prostřední cirkusandou,
v Praze u doktora. Měly jsme hlad, do Nymbur-
ka bylo ještě daleko, tak jsme si koupily oběd
u okýnka jedné restaurace. Pak ho ale bylo třeba
někde sníst. Povídám dceři, tak si vyber, sníme
ho na ulici, v autě nebo u babičky v ordinaci?
Nakonec jsme jídlo narychlo spořádaly v parku
na lavičce. Takže se nejvíc těším na to, až se nám
zase vrátí normální život.

ona@mfdnes.cz

Splnila jsem si sen
z mládí a ve čtyřiceti
jsem se naučila jezdit

na koni.

Na hřbetě koně Urgona
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