
krátký film Marty Prokopové & Michala Blaška

DIVOKÉ BYTOSTI 



...tři krátké příběhy
...tři zlomená přátelství

...očima jedné ženy a dvou zvířat



SYNOPSE
Utuží vztah otce se synem společný výlet do přírody? Jsou děti opravdu tak kruté nebo 
jen hrají nevinné hry? Co udělá učitelka, když už je vše zesynchronizované? Tři příběhy 
odehrávající se na tajuplném ostrově. 

Animovaný film autorů Marty Prokopové a Michala Blaška zahaluje vzpomínky na dětství 
a dospívání do omamných obrazů a sugestivních zvuků.

https://www.youtube.com/watch?v=Yegx2UbfJcghttps://vimeo.com/364312577

Vimeo Youtube
trailertrailer

https://www.youtube.com/watch?v=Yegx2UbfJcg
https://vimeo.com/364312577
https://www.youtube.com/watch?v=Yegx2UbfJcg


ŠTÁB
Režiséři   Marta Prokopová & Michal Blaško
Animátorka   Marta Prokopová
Střih    Alexander Kashcheev
Zvuk   Jiří Klenka
Hudba   Midi Lidi
Producentky   Simona Hrušovská, Veronika Kocourková, Super film (SK)
Koproducenti   Martin Vandas, Alena Vandasová, MAUR film (CZ)

Finančně podpořeno slovenským Audiovizuálním fondem a Státním fondem 
kinematografie.



TECHNICKÉ INFORMACE
Český název    Divoké bytosti
Anglický název   Wild Beasts
Rok výroby    2019
Země původu    Slovensko
Délka filmu    9 min.
Jazyk     bez dialogů
Animační technika   2D
Formát digitální   HD
Promítací formát   DCP
Aspect ratio    2048 x 870 (atypický, téměř 21:9 cinemascope)



ŽIVOTOPISY REŽISÉRŮ

| Marta Prokopová

| Michal Blaško

Marta Prokopová je absolventkou Ateliéru animované tvorby na Vysoké 

škola múzických umění (VŠMU) v Bratislavě.

Během studií natočila tři krátké animované filmy, které byly uvedeny  

na zahraničních festivalech – MFF Annecy (Rodina – Základ života, 2013)  

nebo Animafest Zagreb (Bílý les, 2014 a Mila Fog, 2015). Byla členkou 

studentské poroty na MFF San Sebastian (Španělsko, 2015). Svá díla 

vystavovala v rámci MFF Tricky Women (Vídeň, 2015) a v Galerii Solyanka 

VPP (Video/Performance/Animation) v Moskvě během přehlídky mladých 

talentů z celého světa. Poslední tři roky pracovala na novém krátkém ani - 

movaném filmu Divoké bytosti společně se slovenským scenáristou  

a režisérem Michalem Blaškem. Projekt byl v minulosti představen jako 

součást MFF Berlinale (Short Film Station, 2017), MFF Anifilm (Visegrad 

Anima tion Forum, Třeboň, 2017), Fest Anča (Žilina, 2016) nebo MFF  

Febiofest – Slovenské filmy ve vývoji (Bratislava, 2017).

| www.martaprokopova.com

Michal Blaško (1989, Bratislava) vystudoval filmovou a televizní režii na 

VŠMU v Bratislavě. 

Jeho film z druhého ročníku Strach (2015) měl premiéru na MFF San Se-

bastian a získal několik cen, včetně ceny za nejlepší krátký film na MFF ve 

Vilniusu. Je scenáristou a společně s Martou Prokopovou režisérem krátké-

ho animovaného filmu Divoké bytosti (2019), který byl uveden v Short Film 

Project Lab během MFF Berlinale 2017. Jeho bakalářský projekt Atlantis, 

2003 (2017) měl premiéru v soutěži Cinéfondation na MFF Cannes a byl 

také vybrán do sekce Future Frames na MFF Karlovy Vary. V současné době 

připravuje svůj celovečerní hraný debut Oběť.

https://www.martaprokopova.com


ROZHOVOR S  TVŮRCI

Jak vznikaly jednotlivé příběhy filmu Divoké bytosti? Je v příbězích 

něco z vás nebo naopak příběhy vás při tvorbě nějakou mírou ovliv-

ňovaly?

| Marta Když jsme s Michalem pracovali na příbězích, ani mě nena-

padlo, že mi jednoho dne budou situace a postavy připadat tak 

povědomé. Tento film se mi tak dostal pod kůži, že se z něho ještě 

budu muset vzpamatovat. Zejména během výroby jsem měla mož-

nost poznat každou postavu trochu jinak. Jejich filmový příběh jsem 

z určitého pohledu prožívala spolu s nimi.

| Michal Při jejich tvoření šlo především o to, aby společně podpořily 

náladu filmu a určitým způsobem vykreslovaly ten absurdní svět.  

Autobiografické prvky tam nejsou žádné, a právě to podle mě umož-

nilo volnější konstrukci celého filmu.

Proč jste si vybrali téma dětství a dospívání?

| Marta Tato část života mě absolutně fascinuje. Děti jsou autentické, 

upřímné, plné ideálů. Ráda pracuji s dětským hrdinou. I když v tomto 

případě to bylo velmi náročné – témata jsou velmi těžká a tento au-

torský proces pro mě nebyl vůbec jednoduchý. Často jsem přemýšlela 

nad tím, jak a proč se v dospělosti vytrácí právě autenticita a idealiz-

mus – byla to zajímavá tvořivá a osobní cesta.

| Michal Ono to nějak vyplynulo z prvních konzultací nápadů. Zrani-

telnost dětí nám umožnila je situovat do hraničních situací a tím před-

stavit komplikovanější vztahy mezi postavami. Vzhledem k tomu, že 

jde o krátkometrážní formát, neměli jsme velký prostor na hloubko-

vou expozici postav, proto jsme pracovali s archetypálnějším předsta-

vením našich hrdinů, aby byli divákovi povědomější a známější.

Divoké bytosti, podobně jako tvoje předcházející filmy, Marto, roze-

bírají témata, které jsou velmi úzce spjata s člověkem, jeho pocity 

a emocemi. Vždy jsou zasazené do světa, kde zvířata přebírají lidské 

vlastnosti a naopak. Proč?

| Marta Snadněji se mi přes takovéto postavy komunikuje s divákem. 

Myslím, že tato forma ulehčuje vstřebání tématu, dává jakýsi nad-

hled – i když v celku jde o jakousi kritiku a reflexi vlastní lidské bytosti 

nebo společnosti. Někdy nabízí vícero vrstev, významů nebo pracuje 

se symbolikou.

Oba jste výrazné autorské osobnosti. Jak probíhala vaše spolupráce 

při tvorbě Divokých bytostí?

| Marta Myslím, že každý z nás se věnoval tomu, v čem vyniká. A na 

konci tohoto příběhu jsou Divoké bytosti :).

| Michal Spolu s Martou jsme před lety vytvořili tři příběhy, které 

jsem následně nahodil do podoby scénáře. Další tvořivá část a ani-

mace poté připadla na Martu a já jsem se dostal ke slovu při střihu ve 

spolupráci s Alexandrem Kashcheevem.

V Divokých bytostech cítíme, Marto, tvůj autorský rukopis – přede-

vším ve vizuální stránce celého filmu.

| Marta Vizuál filmu je komplikovaný, ale zároveň čistý. Snažila jsem 

se přeměnit své myšlenky v rámci atmosféry tak, aby splynuly s pří-

během. Každá rostlina, každý kámen mají pro mě určitý význam. Jako 

perfekcionista myslím, že mě ještě čeká dlouhá tvořivá cesta. Na-

vzdory tomu doufám, že se mi podařilo přiblížit se ke své abstraktní 

představě, což mě nesmírně těší.



— Marta Prokopová 

E-mail martuska.prokopova@gmail.com

Web   www.martaprokopova.com

— Michal Blaško 

E-mail michal.blasko@gmail.com

— Super film | www.superfilm.me

Simona Hrušovská, Veronika Kocourková

E-mail info@superfilm.me

Tel. +421 904 415 006

— MAUR film | www.maurfilm.com 

Martin Vandas, Alena Vandasová

E-mail vandasova@maurfilm.com 

Tel. +420 775 117 646

— Alexandra Hroncová 

E-mail alexandra.hroncova@famu.cz 

| Režiséři | Producenti | Festivalový koordinátor
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