VŠMU v Bratislave
Filmová a televízna fakulta VŠMU
BIBIANA - Medzinárodný dom
umenia pre deti
BAB - Bienále animácie Bratislave
uvádzajú významného filmového
tvorcu, animátora, držiteľa ceny
Americkej filmovej akadémie
OSCAR,

MICHAELA DUDOKA
DE WITA
Unikátne premietanie kolekcie
animovaných filmov Michaela Dudoka de
Wita, nositeľa Oscara za animovaný
film Otec a dcéra, s jeho osobnou
účasťou, masterclassom a výstavou
výtvarných návrhov celovečerného
filmu Červená korytnačka. Projekcie
uvedie svetoznámy filmový
historik Giannalberto Bendazzi.
Termín konania: 12. októbra 2018
Miesto konania: Filmová a televízna
fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

Červená korytnačka 2016 – výtvarný návrh, M.Dudok De Wit

Michael Dudok de Wit (1953, Holandsko) je
animátor, režisér a ilustrátor. V roku 1978
absolvoval umeleckú vysokú školu West Surrey
svojim prvým filmom The Interview. Ďalší film The
Monk and the Fish (1994), produkovaný štúdiom
Folimage vo Francúzsku, bol nominovaný na
Oscara a získal viacero cien vrátane Césara za
najlepší krátky film a Cartoon d'Or. Jeho
najznámejší krátky film Otec a dcéra (2000) získal
Oscara, cenu BAFTA, Grand Prix v Annecy a
desiatky ďalších významných ocenení. De Witov
prvý celovečerný animovaný film Červená
korytnačka (2016) bol taktiež nominovaný na
Oscara. Okrem filmovej tvorby Michael píše a
ilustruje detské knihy a učí animovanú tvorbu na
viacerých umeleckých vysokých školách.

Program:
10.00 - Vernisáž výstavy výtvarných
návrhov k filmu M. Dudoka de Wita
Červená korytnačka, ktorá sprístupňuje
proces vývoja dlhometrážneho filmu s
účasťou autora
10.30 - Kolekcia medzinárodne
ocenených krátkych filmov s účasťou
Michaela Dudoka de Wita a úvodom
filmového historika Giannalberta
Bendazziho
11.00 - Masterclass Michaela Dudoka
De Wita spojený s diskusiou
MASTERCLASS SA KONÁ V ANGLICKOM JAZYKU.
VSTUP VOĽNÝ.

VŠMU v Bratislave realizuje masterclass s
prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity
a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom
kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve
z roku 2016 na podporu projektov zameraných na
zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania
prostredníctvom internacionalizácie.

