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S rusk!m fi lma"em a animátorem 
jsme mluvili p"i p"íle#itosti 
k"tu $eského vydání jeho knihy 
Sníh na tráv% (viz recenze 
na stran% 9). Ptali jsme se 
na specifi ka v!tvarné stránky 
jeho fi lm& a na jeho vztah 
k sou$asn!m technologiím, 
jejich# zdokonalování p"irovnává 
k malování 't%tcem z jednoho 
jediného chlupu.

martin bú!il
honza "ípek

Ve va!ich nejznám"j!ích fi lmech – Je#kovi 
v mlze a Pohádce pohádek – se zví$ecí 
hrdinové bojí strachy doslova d"tsk%mi. 
Jsou pro vás d&le#ité zdroje z d"tství?
Ne!ekl bych, "e se bojí! Kdyby se Je"ek bál, 
tak by do té mlhy nelezl. Tam ho táhne zv#-
davost, a ne strach. Neznámo samoz!ejm# 
strach plodí, to známe nap!íklad i z Goyovy 
rytiny Spánek rozumu plodí p!í$ery. P!iroze-
n# se v t#chto postavách vracím do svého d#t-
ství. A v d#tství takové strachy za"íváte. Vyba-
vuju si jeden okam"ik. Tenkrát jsme bydleli ve 
starém kolektivním dom#. Nebyla tam ledni-
ce, a tak jsme m#li spí" ve sklep#. Maminka 
m# tam %asto posílala pro jídlo a já si pama-
tuju tu hr&zu! Dol& vedlo "elezné schodi$-
t#, nebylo tam sv#tlo a %lov#k musel jít do té 
stra$livé tmy. Tu chvíli, kdy se ve mn# chv#lo 
srdce, si pamatuji jako moment, kdy jsem si 
za%al uv#domovat sám sebe. Ob%as tam dol& 
n#kdo scházel za mnou – pamatuju si ty t#"-
ké kroky na "elezn'ch schodech. Pro% v Donu 
Giovannim neud#lají nikdy p!íchod komtu-
ra jako t#"ké kroky na "elezném schodi$ti?
Je"ek i Vl%ek mají hodn# spole%ného se 

mnou, ale nejenom oni. Ten ohromn' strom, 
kter' Je"ek objeví v mlze, to jsem taky já. Ani-
mace je stra$n# zvlá$tní v tom, "e nejen posta-
vy, ale doslova v$echno je dílem va$í p!edsta-
vivosti – %ili kdy" %lov#k animuje, vkládá tam 
sebe celého. Je to dost náro%né a n#kdy se to 
podepisuje i na zdraví.

M"ní va!e fi lmy také vás?
To je zajímavá otázka, nad tím jsem nikdy 
nep!em'$lel. Myslím si, "e mne práce nem#-
ní. Mo"ná snad na chvíli, ale pak se vracím 
zase sám k sob#. N#kdy na m# doléhá, "e se 
práce neda!í, a zdá se mi, "e u" nenaleznu 
"ádné v'chodisko. Je zapot!ebí b't extrém-
n# soust!ed#n', zapomenout na v$echno 
ostatní. V tomhle smyslu m# fi lm m#ní ur%i-
t#. A mo"ná je$t# v tom smyslu, "e ka"d' 
fi lm je jin' a je tu jistá v'm#na mezi cho-
váním autora a postavy. T!eba te( u Plá$-
t#, fi lmu podle Gogolovy povídky, kdy" pro-
m'$lím a skicuji n#jakou scénu, zkou$ím 
si sám na sob# mimiku postavy. P!itom se 
na chvíli v tu postavu m#ním – a n#jakou 
dobu jí z&stávám, ne" ze mne vyprchá. Kdy" 
jsem pracoval na vále%né epizod# v Pohádce 
pohádek, cítil jsem velké nap#tí – i ve vzta-
hu k okolí. Vysloven# fyzické. Proto"e ta epi-
zoda je dost tragická a postavy jsou vytvo-
!ené podle reáln'ch p!edobraz&. V'tvarnice 
je kreslila podle skute%n'ch fotografi í, co" 
ve mn# vyvolávalo velice siln' pro"itek a a" 
t#lesné nap#tí, kterého jsem se nemohl zba-
vit. Kdy" jsem ale d#lal sv#tlou epizodu, co" 
je jenom taková hudba gest, vyvolávalo to ve 
mn# jenom $)astné pocity. Na$t#stí je ta epi-
zoda dost dlouhá.

Roli v%tvarníka jste u# p$ed mnoha lety 
odevzdal své #en" Fran'esce Alfredovn" 

Jarbusové. Jak se cítíte, kdy# je v%tvarná 
stránka v rukou n"koho jiného?
Moje "ena je v'tvarnicí v$ech m'ch fi lm&. Já 
je skicuji a dávám jí v$echny orienta%ní body, 
nejen kompozici, ale i barevnost. Jsem p!ece 
jen dramaturgem sv'ch fi lm&, tak"e barva je 
n#co, o %em rozhoduji sám – !íkám, v kter' 
moment se tam má a m&"e ur%itá barva obje-
vit. Nap!íklad na skice Vl%ka p!ed domem je 
vid#t, "e má "ena vytvá!í ty jednotlivé kom-
pozice, ale já udávám barevnost. Kv#tiny, kte-
ré jsou v záb#ru, p&sobí dost abstraktn#. Ale 
jsou to astry, které rostou oby%ejn# ve zpust-
l'ch zahradách star'ch dom&. A to já jsem 
!ekl, "e pozadí má b't tmavé a nebarevné, "e 
barevné akcenty mají b't práv# na t#ch ast-
rách a "e v$echna pozornost se má soust!e-
dit na Vl%ka. Také kreslím obrázkov' scéná! 
a p!ipravuji rozzáb#rování. To pak dávám své 
"en# a ona v$e rozkresluje. Ale rozzáb#rování 
bych v "ivot# v'tvarníkovi nesv#!il. Celá !ada 
animátor& to ov$em d#lá.

Neláká vás pracovat na fi lmu 
také jako v%tvarník?
Nikdy nebudu schopen ud#lat skicu scény tak, 
jak to doká"e Fran%eska. Mo"ná, "e kdybych 
se malbou zab'val d&kladn# a dlouhodob#, 
dosáhl bych jisté kvality, ale kdy" vím, "e ona 
to ud#lá líp, není d&vod. Vizuální stránka pro 
mne není jenom n#jak' efekt, pocit p!iroze-
nosti nebo nep!irozenosti obrazu. Je to jakási 
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tenká membrána, p!es ni" prostupuje cel# 
vnit!ní sv$t, dramaturgie, hr%za nebo &t$s-
tí toho fi lmu. Rozhodn$ nejde jen o formál-
ní stránku. T!eba vále'ná scéna v Pohádce 
pohádek – kdy" obraz fi lmu oto'íte vzh%ru 
nohama, uvidíte p!es celé plátno tvá!, do té 
doby skrytou. Tehdy jsem vzal sv%j portrét 
a dal ho Fran'esce, a( scénu namaluje p!es 
n$j. Zvolil jsem ten portrét proto, "e u" byl 
nasycen# n$jakou tv%r'í energií, u" m$l n$ja-
kou strukturu.

P!emalovala vá" autoportrét?
Ne, to byl m%j portrét, kter# ona sama malo-
vala. Dal jsem jí ho p!emalovat proto, "e se 
nám to po!ád neda!ilo. Ne proto, "e by to 
neum$la ud$lat, ale proto, "e já jsem v$d$l 
p!esn$, co tam chci mít.

Kdy# víte tak p!esn$, co od v%tvarnice 
pot!ebujete, je je"t$ n$jak% prostor 
k tomu, aby vás p!ekvapovala?
Ur'it$ je. P!ekvapuje m$ neustále, proto"e 
velmi dob!e vnímá p!írodu, má ú"asn# cit pro 
materiál, pro materiálnost sv$ta. Její mistrov-
ství je na úrovni nap!íklad Hanse Holbeina, 
kterého by klidn$ mohla napodobit, kdyby 
cht$la. Vydali jsme obrázkovou knihu Je"ek 
v mlze, ale ilustrace k ní vznikly a" poté, co 
byl fi lm dokon'en. A Je"ka se nám stále neda-
!ilo ud$lat. Ve fi lmu je obraz tekut# a prcha-
v# – ale zafi xovat Je"ka ve statické pozici 
nám po!ád ne&lo. Najít vodítko nám zásad-
ním zp%sobem pomohl jeden obraz od Paula 
Kleea, kde je taková pohybující se vlna. Kdy" 
se podíváte na fi lm samotn#, nenajdete to 
tam, ani kdybyste se rozkrájeli. Ale ten obraz 
nám poskytl zásadní v#chodisko.

Inspiroval vás n$kter% 
z &esk%ch animátor'?
Nemám moc p!edstavu, co se v 'eské animo-
vané tvorb$ posledních t!iceti let d$je. Ale 
nedávno za mnou v ateliéru byla Michaela 
Pavlátová. Vid$l jsem její fi lm Tramvaj, kte-
r# je velice bystr#, "iv# a hlavn$ up!ímn#. 
Proto"e se nesna"í p!edvád$t, jak myslí glo-
báln$, ale p!itom se jí da!í vystihnout jem-
né nuance. Klasici fi lmu jsou jasní – Trnk%v 
fi lm Ruka mne naprosto dostal, a kdykoli se 
mne zeptají na p$t nejlep&ích fi lm%, tenhle 
v"dycky jmenuji. Pak samoz!ejm$ B!etislav 
Pojar, co" byl m%j dobr# p!ítel, kterého jsem 
m$l hrozn$ rád, dále Jan )vankmajer, kter# 
má sv%j podivn# a neopakovateln# sv$t. On 
musel mít zvlá&tní d$tství! Zatímco ostatní 
d$ti sbírají mu&li'ky, on ur'it$ musel sbírat 
kosti a skládal z nich svoje podivné bytos-
ti. Te* jsem se ale dozv$d$l, "e práva na fi l-
my jak od Trnky, tak od )vankmajera má 
v rukou jakási spole'nost [Krátk# fi lm Pra-
ha – pozn. red.], co" je hrozné, proto"e jak-
mile um$ní dostanou do rukou ignoranti, je 
to konec. Nejd!ív odchází vzd$lání, pak se 
na ulicích objeví otroci. To je nevyhnutel-
ná kauzalita.

V animaci se poslední dobou pou#ívají 
po&íta&e. Do virtuálního prostoru 
se ostatn$ p!esouvá i zna&ná &ást 
ka#dodenního #ivota. Vy se po&íta&ové 
animaci cílen$ vyh%báte. Pro&?
Já to poci(uji velice siln$, zdá se mi, "e nastá-
vá doba po't% a propo't%. To se siln$ odrá-
"í i v mezilidsk#ch vztazích – kdy" vám volá 
n$'í sekretá!ka, máte pocit, "e u" to není 
lidsk# hlas, ale hlas n$jakého po'íta'e. V&iml 
jsem si, "e se obecn$ zm$nil v#raz lidsk#ch 
tvá!í. Ale není mo"né pau&alizovat. Nap!íklad 
lidé, kte!í si k nám do ateliéru chodí kupo-
vat na&i kní"ku, mají úpln$ jiné tvá!e. +íkal 
jsem si, "e bychom ty tvá!e m$li nato'it na 
videokameru a poslat je prezidentu Putinovi 
s dopisem: „Podívejte se, tady existuje je&t$ 
jiná zem$, ne" ve které "ijete vy!“ Nedávno 

p!i&li 'ty!i mladí lidé, a jakmile jsem se na 
n$ podíval, do&lo mi, "e mají zcela jin# v#raz 
obli'eje. Zeptal jsem se jich, odkud jsou, 
a oni !ekli, "e ze Sergijev Posadu, kde je vel-
k# klá&ter. Kdy" jsem se zeptal, co d$lají, !ek-
li, "e se u'í malovat ikony. Kdybyste chápa-
li 'lov$ka jako hudební nástroj, pak oni m$li 
v obli'eji úpln$ jiné lad$ní. O t#den pozd$-
ji p!ijeli dal&í dva a já hned !íkám: „Nejste 
vy taky ze Sergijev Posadu?“ A oni: „Jak jste 
to poznal?“ Odpov$d$l jsem: „Podle obli'e-
je. Ur'it$ se taky u'íte malovat ikony!“ A pr# 
ano. To, co d$láte a jak# "ivot vedete, se odrá-
"í ve va&í tvá!i a" s fotografi ckou p!esnos-
tí. Nikdy nem%"ete skr#t, kdo jste a co d$lá-
te. Dokonce se u nás ocitli takoví putinov&tí 
sokolíci – a( jim pr# podepí&u kní"ku pro 
pana prezidenta. Divil jsem se, copak oni 
v%bec 'tou? T!eba tomu 'lov$ku zni'ím "ivot 

– p!e'te si mou knihu a okam"it$ pra&tí se 
sv#m zam$stnáním!

Cel% #ivot to&íte v%hradn$ na tradi&ní 
fi lmov% materiál. P!em%"líte nad 
budoucností sv%ch fi lm'? Filmy se dnes 
archivují i "í!í digitáln$ nebo na DVD…
P!echod na digitální média je tragédie! Jsem 
p!esv$d'en o tom, "e na digitální záznam 
se nedá nato'it lep&í obraz, a utvrzují mne 
v tom nejlep&í kameramani, kte!í stále pre-
ferují klasick# materiál. V propagaci digitálu 
hrají roli peníze. Ta rychlost, s jakou se zaví-
rá v#roba klasického fi lmového materiálu 

v&ude po sv$t$, mi vnuká jisté podez!ení, 
"e se jedná o tvrd# diktát pen$z a jakéko-
li tv%r'í otázky jdou stranou. Cítím, "e je 
to velice nedobré. V kinech u" ani nejsou 
promíta'ky na klasick# materiál. Samoz!ej-
m$ vím, "e se nyní objevují nové digitální 
kamery s vysok#m rozli&ením, o kter#ch se 
!íká, "e jsou velice kvalitní. Ale zrada spo-
'ívá práv$ ve vysokém rozli&ení. Vezm$te si 
malí!ství: Holbein opl#vá velkou p!irozenos-
tí a "ivostí, ale jenom proto, "e uvnit! jeho 
d$l je p!ítomná my&lenka. Kdybychom dnes 
cht$li Holbeina zdokonalit, nutili bychom 
ho malovat &t$tcem z jednoho jediného 
chlupu. Ale existuje i Rembrandt, kter# 
maloval nahrubo hol#ma rukama a klidn$ 
by mohl malovat t!eba ko&t$tem. Nejd%le-
"it$j&í je tedy vcít$ní do sv$ta a pak um$-
lecká my&lenka. 

P!ijel za mnou japonsk# kolega a !íká: „P!ed-
stav si, "e u nás vyrobili kameru, která bude 
to'it sedmdesát dva okének za vte!inu.“ A já 
na to: „Pro' proboha? Na diváka bude doléhat 
hr%za realismu!“ Dám vám jednoduch# p!í-
klad. Kdy" kanoucí kapku nato'íte rychlostí 
dvacet 'ty!i okének za vte!inu, bude mít nád-
hern# v#tvarn# protáhl# tvar. Kdy" ji nato'í-
te na sedmdesát dva okének za vte!inu, uvi-
díte jenom kole'ko. To není v#hra pro um$ní, 
ale pro v$du! Kdy" to animátor neví, ud$lá 
padající sn$hovou vlo'ku jako te'ku, a ne jako 
'áru. Na to se v%bec nebude mo"né koukat. 
Podívejte se na Velázqueze, kterého zbo",uji. 

Ruka jeho infantky je z pohledu dokonalé rea-
listické techniky nepoda!ená malba. V tom 
spo'ívá pravda a poezie malí!ství! Na obra-
ze nenajdete p!echod mezi rukou a krajkou, 
r%"e je nahozená dv$ma t!emi tahy &t$tce, 
a p!itom d#chá jako "ivá. Krajka je pár patlan-
c%. Poctiv# kopista by vám vy&u&,al ka"d# 
detail, ale nem$lo by to tu "ivost. Jsou samo-
z!ejm$ lidé, kte!í obdivují fotografi ck# realis-
mus, kde je vid$t ka"d# pór k%"e. A pak p!i-
jdou dom% a !eknou: „To byl ale obraz! Mámo, 
nalej vodku.“ Jestli zdokonalování techniky 
p%jde tímto sm$rem, z fi lmu zmizí v&ech-
na poezie.

P!i animaci p!idáváte dal"í vrstvy, 
z nich# n$které obsahují jenom 
"krábance. Nebylo to proto, #e i klasick% 
p$tat!icetimilimetrov% fi lm pro vás 
byl p!íli" realistick%, konkrétní? 
A nebudou podobn%m procesem 
muset projít sou&asní animáto!i, 
kte!í se po&íta&i nevyhnou?
Máte pravdu. U m$ to ale bylo zcela dáno kon-
krétním um$leck#m úkolem. T!eba fi lm Li&-
ka a zajíc je naprosto plo&n#. K práci s více 
vrstvami jsem se dostal a" ve fi lmu Volavka 
a je!áb, ale to bylo d%sledkem konkrétního 
úkolu, kter# jsem si dal – a ned$lal jsem to 
proto, abych n$komu vyt!el zrak. Kompozice 
je velice prostá, zjednodu&ená jenom na dva 
prvky: je!ába a volavku, jeho a ji.

Dovedl jste své technické postupy p!ed 
lety do konce a jsou u# uzav!ené, nebo 
p!ed vámi stojí je"t$ n$jaké v%zvy?
Rozhodn$ nevyvíjíme techniku pro techni-
ku. V"dycky je to pod!ízeno n$jakému um$-
leckému úkolu. Kdy" dosáhneme toho, 'eho 
bylo t!eba, u" se tím nezab#váme. Ne!e"eme 
molekulu na dal&í kousky.

Na v"ech va"ich fi lmech je vid$t ur&itá 
zahled$nost do starého malí!ství. Na"el 
jste v sou&asném um$ní n$jakého malí!e, 
kter% by vás zaujal podobn%m zp'sobem?
Pokud myslíte sou'asn#m um$ním posled-
ních t!icet let, tak prakticky nic. Nevybavuje 
se mi nic, co by bylo siln$j&í ne" staré um$ní.

A je v'bec v sou&asném sv$t$ 
n$co, co vás zajímá?
Jist$, bez toho se neobejdu. Bohu"el realita 
málokdy vyvolává n$jakou radostnou inspira-
ci. Hlavn$ aby byli v&ichni zdraví.

Jurij Borisovi& Nor"tejn (nar. 1941) 
je legendární rusk! animátor, autor 
animovan!ch bajek se silnou atmosférou, 
podep"enou jemn!m v!tvarnem, které 
p"ipomíná ze v#eho nejvíce animovan! 
akvarel. Nejznám$j#í jsou snímky Pohádka 
pohádek (Skazka skazok, 1979) a Je%ek 
v mlze (Jo%ik v tuman$, 1975). Letos 
v &eském p"ekladu vy#la jeho kniha Sníh 
na tráv$ – rozsáhlá a bohat$ ilustrovaná 
publikace %ánrov$ na pomezí mezi 
vysoko#kolsk!mi skripty animace, svérázn!m 
v!kladem d$jin um$ní, vlastním %ivotopisem 
a fi lmografi í. Sv'j poslední fi lm, animovanou 
adaptaci Gogolovy povídky Plá#(, p"ipravuje 
Nor#tejn u% od roku 1981. B$hem práce na 
fi lmu za&al p"edná#et a u&it po celém sv$t$.

Jurij Borisovi! Nor"tejn. Foto Honza #ípek
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