Trojhlas
aneb loutková animace třikrát jinak
Dcera — Daria Kashcheeva

/

Betonová džungle — Marie Urbánková

/

Noctuelle — Martin Pertlíček

TROJHLAS
Tento koprodukční projekt je výsledkem spojení tří zajímavých

„Celý projekt je pokusem spojit studenty různých škol, s různým

studentských filmů, které vznikly souběžně na třech českých

zázemím a alespoň trochu jim přiblížit profesionální podmínky

uměleckých školách – FAMU, UMPRUM a Západočeská univerzita

realizace i dalšího šíření. Navíc díky výstavě můžeme filmy šířit

v Plzni.

do galerií a dalších prostor, než jsou kina“ vysvětlil Martin Vandas.

Autory Trojhlasu spojuje nadšení pro loutkovou animaci a v každém snímku vyniká potřeba osobního autorského sdělení.

Loutková animace je divácky velmi poutavá a organizátoři se
rozhodli doplnit projekce i o interaktivní výstavy, kde bude mít

Trojice Betonová džungle – Marie Urbánková (UMPRUM) / Dcera

divák možnost jednak shlédnout pásmo, osobně se potkat s re-

– Daria Kashcheeva (FAMU) / Noctuelle – Martin Pertlíček (ZČU)

žiséry, ale i mít možnost nahlédnout do zákulisí výroby loutko-

se divákům již samostatně představila a nyní cestuje po světo-

vého filmu, prohlédnout si samotné loutky, kostýmy, dekorace.

vých filmových festivalech a sbírá první ocenění.
Trojhlas byl podpořen Státním fondem kinematografie.
Projekt producentsky vedou čerstvé absolventky magisterského
studia oboru produkce pražské FAMU – Mária Moťovská a Zuzana
Roháčová. Iniciátorem a supervizorem projektu byl producent
Martin Vandas ze společnosti MAUR film, která se dlouhodobě
orientuje na vyhledávání a podporu animačních talentů.

Kontakt — Alena Vandasová
E-mail: vandasova@maurfilm.com
Tel.: +420 775 117 646

BETONOVÁ DŽUNGLE

NOCTUELLE

Jak nás zvuky paneláku mohou přenést do divoké džungle i tajemného
chrámu.

Hororová noční můra o výrobci motýlů, kteří roznáší lidem jejich sny.

Režie, námět, scénář, kamera Marie Urbánková
Střih Alexander Kashcheev
Hudba Martin Horáček
Česká republika / 2019 / 7 min. / bez dialogů
Premiéra 24. 5. 2019 Mezinárodní festival dětských filmů Zlín film festival
Ocenění Film Festival Zlín, Anim!Arte – International Student Animation
Festival of Brazil
Trailer youtube

Režie, scénář Martin A. Pertlíček
Kamera Ivan Vít
Hudba Petr Vrba
Střih Alexander Kashcheev
Česká republika / 2019 / 10 min. / bez dialogů
Premiéra 04. 07. 2019 The Anim!Arte – International Student Animation Festival
Ocenění REX Animation Film Festival (Stockholm)
Trailer youtube

DCERA

Schovat si svoji bolest? Uzavřít se do svého vnitřního světa plného touhy po
otcově lásce a jejích projevech? Nebo pochopit a odpustit, než bude pozdě?
Režie, scénář, animace Daria Kashcheeva
Střih Alexander Kashcheev
Hudba Petr Vrba
Zvuk Daria Kashcheeva, Jan Mesany
Osvětlení Bargav Sridhar
Česká republika / 2019 / 14 min. / bez dialogů
Premiéra 10. 6. 2019 – Annecy film festival
Ocenění Křišťál — hlavní cena v soutěži studentských filmů na festivalu
v Annecy / Nejlepší film na festivalu Fantoche ve Švýcarsku / Nejlepší film
na festivalu v Melbourne / Studentský Oscar 2019 ...a další
Trailer youtube

Rozměry výstavních beden
					šířka cm

výška cm

hloubka cm

Objem m³

102,8		

0,58
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0,64

82,8		

1,60

poznámka

							
Dcera			

Kuchyň

81,6		

69,6		

								
			

Pokoj		

111,6		

69,6		

							
			

Ulice		

176,8		

109,6		

													

Dcera – objem 2,82 m³

							
Betonová džungle

Patro 1		

101,6		

49,6		

52,8		

0,27

52,8		

0,27

52,8		

0,27

47,8		

0,52

							
			

Patro 2		

101,6		

49,6		

							
			

Patro 3		

101,6		

49,6		

							
			

Bedna 1

121,6		

89,6		

							
			

Bedna 2									

													

Nerealizovaná – stejná jako bedna 1
Betonová džungle – objem 1,33 m³

							
Noctuelle		

Střecha

122,8		

109,6		

82,8		

1,11

87,8		

1,40		

							
			

Interier

122,8		

129,6		

													

+ nahoře tyčka vysoká cca 10cm
Noctuelle – objem 2,51 m³

													
													

Celkový objem m³ 6,66

