
Jiří Trnka 1

Jiří Trnka
Profesor Jiří Trnka (24. února 1912, Plzeň-Petrohrad – 30. prosince 1969, Praha) byl český výtvarník, ilustrátor,
sochař, scenárista a režisér animovaných filmů, jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu.

Život

Čestný hrob Jiřího Trnky na
plzeňském Ústředním hřbitově

Narodil se v Plzni-Petrohradu. Odmala byl v úzkém kontaktu s loutkami, které se
vyráběly v jejich rodině.

V letech 1929–1935 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Zpočátku
navrhoval a vytvářel kulisy pro Divadlo Spejbla a Hurvínka J. Skupy v Plzni;
později v dnešním pražském Divadle Rokoko provozoval vlastní loutkové
divadlo. Při svém prvním setkání s loutkovým filmem vytvořil pro reklamní
účely postavu Hurvínka. V době 2. světové války se zapojil do pražského
divadelního života návrhy scén a kostýmů. V Praze žil v letech 1938-1958
v Košířích ve vile (usedlosti) Turbová, později ve svém domě na Kampě, který si
zakoupil. Roku 1945 se stal spoluzakladatelem studia Bratři v triku. Roku 1967
byl jmenován profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, práci mu však
znesnadňovala pokračující těžká nemoc, jíž podlehl 30. prosince 1969. Pochován
je na Ústředním hřbitově v Plzni.

Dílo
S oblibou používal ve svých filmech loutky. Mezi jeho nejznámější loutkové filmy patří Staré pověsti české a Dobrý
voják Švejk namluvené jeho přítelem J. Werichem a celovečerní film podle předlohy W. Shakespeara Sen noci
svatojánské. Dalším Trnkovým dílem z 60. let je například film Kybernetická babička a Ruka zpodobňující totalitu.
Pro děti napsal a sám ilustroval pohádkovou knihu Zahrada.

Ocenění
•• Cena Hanse Christiana Andersena
•• Mellièsova cena za nejlepší animovaný film
• národní umělec (1963)
• Mezinárodní festival animovaného filmu 1965 – Zvláštní cena poroty
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Zajímavosti
Jako snad jediný ilustrátor své doby psal levou rukou.

Externí odkazy
• Fotografie Jiřího Trnky od Václava Chocholy [1]

• Heslo Jiří Trnka [2] ve Slovníku české literatury po roce 1945 (projekt ÚČL AV ČR)
• Jiří Trnka [3] v archivu Národního divadla (včetně fotodokumentace)
• Jiří Trnka [4] na Česko-Slovenské filmové databázi
• Jiří Trnka [5] na Českém filmovém nebi
• Jiří Trnka [6] na Filmové databázi
• (anglicky) Jiří Trnka na Internet Movie Database
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