
La bola de vidre (Kulicka)
Realització: Hermina Tyrlova, 1963
Figures geomètriques, 9 min 

Un gat perd la bonica
i brillant bola de
vidre amb què juga-
va. Tots els animals
que la veuen la volen
i per aconseguir-la 
es barallen i fan
piruetes. Però la bola
torna al seu antic
amic, el gatet.

La felicitat del porquet
Realització: Dace Riduce, 2009
Ninots, 12 min

La tranquil·litat del
bosc s'ha alterat amb
l'arribada d'una família
de porcs de granja dis-
posats a fer càmping.
El fet en si no hauria
tingut més importància
si s'haguessin compor-
tat com cal, educats i
respectuosos amb el
medi ambient.   

El gat i la rata (Mysi kociciny)
Realització: Ludvik Kadlecek, 1989 
Plastilina, 9 min

La rivalitat entre
gats i rates és ben
coneguda, així com
les seves continues
persecucions sovint
recreades en el cine-
ma d'animació. Aquí,
les transformacions
que permet la plasti-
lina accentuen els
efectes dels "gags". 

1, 2, 3
Realització: Zdenek Seydl i Ludvik Kadlecek, 1970
Plastilina, 4 min

Objectes ben corrents
-cases, ocells, jogui-
nes...- dibuixats amb
plastilina es transfor-
men en números com
si la vareta d'un mag
els hagués tocat. 

El talp i l’excavadora (Krtek a buldozer)
Realització: Zdenek Miler, 1975
Dibuix, 7 min

Un episodi de les aven-
tures del petit talp, la
sèrie de dibuixos més
popular a la República
Txeca i famosa arreu.
Aquí el talp té proble-
mes amb una enorme
excavadora que amena-
ça de destruir el seu
jardí per construir-hi
una carretera.

Clàssics de l’Animació Txeca

Petits mons, poètics i reals -  LETÒNIA

20a Mostra de Cinema d’Animació Infantil
L'escola al cinema Girona, curs 2009-2010

Alumnes d'educació infantil

Quan les pomes rodolen
Realització: Reinis Kalnealis, 2009
Dibuix, 7 min

Heus aquí una gata 
i una rata que viuen
més que felices dins
d'un armari, i que
comparteixen tot el
que tenen. Un dia de
tardor, la gata surt a
collir pomes i torna a
casa amb el cistell
ple de fruita, i
d'alguna cosa més...   


