
Celovečerní animovaný film
sledující dramatické cesty sourozenců Kyony a jejího bratra Adriela, kteří utíkají před pronásledováním z blíže neidentifikované východoevropské země

Florence Miailhe



Příběh o naší věčné snaze, s níž jsme s to riskovat vlastní 
život, a přitom hledat nový domov, v němž bychom mohli 
lépe žít.

Na této cestě za nadějí lidé překonávají nejrůznější ne-
bezpečí a nejnemožnější situace. Pohání je vědomí, kým 
ve skutečnosti jsou, před čím utíkají, v co doufají.

Nakonec se z takové zkušenosti stává příběh, který stojí 
za to znovu a znovu vyprávět.



https://www.youtube.com/watch?v=0mRrf0m1jmw
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Originální název
Anglický název
Český název
Rok výroby
Země původu
Délka filmu
Jazyk
Animační technika
Promítací formát
Aspect ratio

La Traversée
The Crossing
Přes hranici 
2020 
Francie
83 minut
francouzský / německý / český
animace malby na sklo 
DCP
16:9



Florence Miailhe  *1956

Florence Miailhe patří ke klíčovým postavám dějin animovaného filmu, která snímky 
Hamman, Scheherezade či Le conte de quartier přispěla k rozvoji „expresivní“ techni-
ky animace na skle, ve které patří k vůbec nejdůležitějším osobnostem této techniky. 
Jde vůbec o první celovečerní film realizovaný touto technologií.

Francouzská malířka a režisérka animovaných filmů, která byla mnohokrát oceněna, 
mimo jiné v roce 2002 Césarem (francouzská obdoba americké filmové ceny Oscar) 
a v roce 2006 byla oceněna na festivalu v Cannes. Momentálně pracuje na svém 
prvním celovečerním animovaném filmu Přes hranici.

Hammam — finalist César and Cartoons d´Or, 1991 

Schéhérazade — Golden Cartoon, 1995

Histoire d‘un prince devenu borgne et mendiant — 1996

Au premier dimanche d‘août — César, 2000

Les oiseaux blancs les oiseaux noirs — 2002

Conte de quartier — Special Mention Festival Cannes, 2006

Matières à rêver — 2008

Méandres — 2013
EN
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Marie Desplechin  *1959

Než se Marie Desplechin stala spisovatelkou, studovala literaturu  
a žurnalistiku. Její první román Sans Moi se setkal ve Francii  

s velkým úspěchem, kde se prodalo přes 120 000 výtisků. 

V roce 2005 získala cenu Prix Médicis za knihu La vie sauve.

Schéhérazade — 1995

Paralelní světy — r. Petr Václav, 2001

Cesta do Arménie — r. Robert Guédiguian, 2006

Conte de quartier — 2006

Beze mne — r. Olivier Panchot, 2007



K tomuto příběhu mě poutala touha vyprávět příběh mé vlastní rodiny, neboť moji prarodiče 
přišli se svými dětmi do Francie z Oděsy v raných dvacátých letech minulého století. Tato látka 
umožnila mně a mé scenáristce Marii Desplechinové vyjádřit téma imigrace, které se opět vrací 
do centra v pozornosti.

Naše paměť i samotné životy mají často svůj počátek v bolestných příbězích imigrantů, kteří 
kdysi přišli do naší země. Rády bychom je pojednaly v celovečerním animovaném filmu, který 
by expresivně vyjádřil podstatu takové zkušenost. Výsledná podoba příběhu by vycházela ne-
jenom ze starých vzpomínek našich předků, ale ze společné paměti, lidských snů, historických 
příběhů či dokonce starých legend.

Projekt Přes hranici vypráví o naší věčné snaze, s níž jsme s to riskovat vlastní život a přitom 
hledat nový domov, v němž bychom mohli lépe žít. Na této cestě za nadějí lidé překonávají 
nejrůznější nebezpečí a nejnemožnější situace. Pohání je vědomí, kým ve skutečnosti jsou, před 
čím utíkají, v co doufají. Nakonec se z takové zkušenosti stává příběh, který stojí za to znovu 
a znovu vyprávět.

Společně s Marií jsme sebrali řadu imigračních příběhů, o nichž jsme slyšeli 
nebo četli. Vždy mě fascinovalo, jak snadno připomínají především legendy 
plné neuvěřitelných zápletek, ať už se udály ve starých dobách, anebo jsou 
relativně současné. Jejich epické cesty jsou plné nešťastných i báječných náhod, 
nepravděpodobných setkání a neuvěřitelných postav ocitajících se ve vypjatých 
situacích. Všechno to stojí za pozornost, dává svůj smysl. Můžeme v nich vidět 
moderní pohádky. Vezměte si dětství izraelského spisovatele Aharona Appelfel-
da, který na konci války přešel přes polovinu Evropy. 

Máte pocit, jako byste poslouchali pohádku o klukovi, o temném lese a Babě 
Jaze, která jej zve dovnitř své chatrče. Hlavní hrdinové filmu Adriel a Kyona 
opouštějí na začátku filmu vesnici, která evokuje Ukrajinu z doby rané industria-

lizace. Na své cestě procházejí světem, v němž se současný městský život ukazuje v těch nej-
horších podobách. Film se postupně vzdaluje skutečné historii ve prospěch fantazijního světa, 
který není nijak přesně geograficky, ani časově zasazen. V tom, co uvidíme na plátně, se mísí 
odkazy na nejrůznější krajiny i státy. Divák může nabývat dojmu putování kolem světa, které je 
zároveň cestou v čase. 

Film nás varuje před tím, že třebaže se organizace našich lidských společenství vyvíjí a zdokona-
lují, v lidech zůstává přese všechno něco primitivního. Naše úzkosti, strachy z odlišnosti mohou 
ve zvrácené podobě vyvolávat až antisemitské a xenofobní nálady. V neposlední řadě vyprá-
víme o zákonitostech lidského osudu, v němž oba dva protagonisté musejí dospět, zatímco 
ztrácejí svůj původní domov i rodinu.

Celý příběh Přes hranice je vyprávěn ve vzpomínání staré ženy, Kyona vypráví po letech, co se 
všechno stalo před dávnou dobou, když byla ještě dítětem. Technika komentáře voice -overu 
se zvlášť dobře hodí k animovanému filmu. Dodává příběhu jednolitost, plynulost, překlenuje 
vyprávěcí elipsy. Co více, zdůrazňuje magický a subjektivní ráz samotné malby, aniž bychom se 
přitom ztráceli v ději. Naopak komentář přesně definuje části příběhu tak trochu jako ve filmu 
Arthura Penna Little Big Man. Přestože děj je líčen lineárně, právě malba umožňuje zhmotnit 
skutečnou povahu našich různě propletených, citově podbarvených vzpomínek. Voice over 
dodává vyprávění silný emocionální rámec.

Podobně jako ve svých krátkých filmech jsem se rozhodla pro animaci malby na sklo pod kame-
rou. Pro potřeby celovečerního filmu jsme pracovali s desítkou trénovaných animátorů. Další 
se podíleli na vytváření layoutu či skládání vrstev obrazu v počítači atd.. Nakonec obrovskou 
roli bude hrát ve filmu hudba, která pomůže divákovi, aby snadněji vklouznul do světa Kyony 
a Adriela. S hudbou se budou filmu dostávat evokace historie a s ní spojených emocionálních 
fantazií a vzpomínek.

Florence Miailhe
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— MAUR film | www.maurfilm.com 

Martin Vandas, Alena Vandasová

E-mail vandasova@maurfilm.com 

Tel. +420 775 117 646

— Turner | www.turner.cz

Johana Turner
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Tel. +420 606 232 055

| Producent| Public Relations

— Pilot film | www.pilot-film.cz
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| Distributor ČR
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