TISKOVÁ ZPRÁVA

V Litomyšli vznikne krátký 3D animovaný film během dvou týdnů
17. – 28. září, Litomyšl – V posledních dvou týdnech zářijového měsíce se v České
republice uskuteční unikátní vzdělávací projekt Animace krátkého 3D filmu, jehož cílem je
seznámit mladé profesionální animátory s konceptem a realizací počítačem animovaného
snímku v kontextu omezených časových i finančních limitů.
Moderní animovaný film je především o týmové spolupráci a kurz tak, kromě předávání
profesních zkušeností a know-how, přináší do regionu střední Evropy i propojení
profesionálního studia se vzdělávací platformou ANOMALIA. Účastníci z celé řady států
Evropské unie si vyzkoušejí kreativní studiovou spolupráci pod vedením profesionálního
amerického režiséra a animátora Kennyho Roye z Arconyx Animation Studios.
Animátoři budou mít možnost vložit svou osobní tvůrčí vizi do společného projektu a získat
zkušenosti a poznatky v rámci odborných přednášek i praxe. V zásadě si tak osvojí
způsoby efektivního využití omezených zdrojů v rámci moderního produkce. Kurz tímto
reaguje na odborné a ekonomické potřeby našeho regionu se snahou dokázat, že efektivní
produkce 3D animace není zdaleka tak nedosažitelná, jak se může zdát ze současného
stavu.
V mnoha ohledech je na západě animovaný film běžně spojen s propagací a komunikací
značek. Navzdory bohaté tradici animace v tuzemsku se využití animace v marketingové
komunikaci tuzemských značek a firem zatím příliš neujalo. Existují pouze výjimky
potvrzující toto pravidlo. Animovaný film je přitom o vyprávění příběhů, které animace umí
v mnoha případech vyjádřit ve zkratce a s humorem a upoutat tak pozornost. Ve stále
větší míře se v produkci využívá technologie 3D animace, kterou je navíc možné
kombinovat s dalšími animačními technikami se záměrem dosáhnout inovativního
vizuálního stylu. Ukazuje se, že 3D animace je kolikrát efektivnějším nástrojem než celá
řada jiných tradičních technik což má reálný dopad i na rozpočet a harmonogram projektů.
Sledovat vývoj filmu v rámci ANOMALIA ze zákulisí bude moci každý prostřednictvím
webcastu na internetu. Více informací o přenosech bude zveřejněno na
www.facebook.com/anomalia.eu
Akce je organizována jako součást školy ANOMALIA – profesní platforma na podporu a
rozvoj 3D animace. Vzdělávací program ANOMALIA, zaměřený na profesionální rozvoj
animátorů a dalších profesí v 3D počítačové animaci, byl serverem Animation Career
Review zařazen na prestižní seznam TOP 100 nejlepších animačních škol na světě.
Více na www.anomalia.eu
Více o Kenny Royovi na www.kennyroy.com a www.arconyx.com
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