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Projektové pracoviště
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež BOUDA (NZDM Bouda)

Filmový workshop

„Kurz animovaného filmu 2017“
Autor textu a fotografií: Ladislav Michalík
Tisková zpráva ze dne 20. listopadu 2017

Svátečním pátkem 17. listopadu 2017 v 10:00 hodin byl slavnostně
zahájen osmý ročník „Kurzu animovaného filmu“, který je určen dětem a
mládeži se zájmem o filmovou animovanou tvorbu. Kurz se tradičně koná
v NZDM Bouda.
Letošní ročník byl již v jeho přípravném období předznamenán několika
zásadními změnami.
První změnou je neúčast naší dlouholeté lektorky Zuzky Studené, která
byla přizvána francouzskou produkcí ke spolupráci na velkém filmovém
projektu. Oslovili jsme tedy naše spolupracovníky z jiných projektů,
studenta filmové školy v Jihlavě, Ondřeje Nového a skvělého
českobudějovického animátora, Jaroslava Klimeše.
Pánové výzvu přijali a po sedmi letech existence projektu jsme se tak
pustili do nového začátku.
Další změnou byla možnost, jak se projektu zúčastnit. V předešlých
ročnících byla účast možná kdykoli v průběhu kurzu, což jsme v tomto
ročníku změnili. O podmínkách účasti na kurzu jsme potencionálním
účastníkům dali vědět tradičně prostřednictvím naších webových stránek,
e-mailů a formou plakátů, které byly vyvěšeny na všech základních a
středních školách v Českém Krumlově.
Poslední změnou byl věk účastníků. Ze zkušeností z let minulých, jsme
určili minimální věk účastníků na 10 let. Horní věkovou hranici jsme
nenastavili. Během několika málo dní od oznámení termínu realizace
kurzu, jsme měli kapacitu kurzu obsazenou. Z prvotních dvanácti
účastníků se nám během víkendu rozrostl počet účastníků ještě o další
dva.
Lektoři připravili pro účastníky vskutku poutavý vstup do světa animační
tvorby. Základem byl teoretický úvod do animace, ve kterém lektoři
v prvních dvou hodinách uvedli účastníky do světa technik filmové

animace. Po tomto úvodu byla účastníkům představena jednotlivá
pracovní stanoviště.
Možnosti animace v Boudě byly následující: dvě stanoviště umožňující
práci s kamerami a animačními tabulemi, dále stanoviště s možností
modulace 3D prostřednictvím počítačového programu, animace na sklo
pomocí „Dragon frame“ a animace pomocí „flipbooků“ a TV paintu. Po
třech dnech realizace kurzu můžeme vesele konstatovat, že kurz naplňuje
veškerá naše očekávání a dle zjišťování v průběhu kurzu i očekávaní
účastníků.
Další pokračování kurzu se uskuteční od soboty 25. do neděle 26.
listopadu 2017. Každý z těchto dnů vždy od 10:00 do 18:00 hodin.
Fotogalerie z první části projektu
Bouda (17. až 19. 11. 2017)
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