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1. Základní informace o sdružení

Název: SPAFi

Právní forma: Občanské sdružení
Sídlo: Olympijská 2, 169 00 Praha 6
Datum registrace: 31. 5. 2006
Registrace u MVČR: č.j. VS/1-1/64337/06-R

Předseda správní rady: Daniel Nezmar
Členové správní rady: David Veselý

Daniel Jankovič
Marek Zoul
Zdeněk Rygl

Web: www.spafi.org
E-Mail: spafi@spafi.org

Druhý natáčecí den filmového teaseru SLOVANI 25. 11. 2009
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2. Přehled činnosti sdružení v r. 2009

Leden 2009: Občanské sdružení dostalo grant a tedy podporu školy od města Praha a EU
z programu OPPA.

Únor 2009: Činnost  sdružení  se  soustředí  na  realizaci  filmové  školy  a  pořádá  první
intenzivní  kurz  animace  „Autodesk  for  Animators“  zaměřen  převážně  na
začínající umělce.

Březen 2009: Realizace Dalšího z řady kurzů Animace a Filmu v rámci programu OPPA.

Duben 2009: Vytvoření pracovního zázemí pro členy sdružení a studenty filmové školy.
(zprovoznění filmové střižny, zprovoznění zvukové střižny, MoCap studia a
VFX studia)

Květen 2009: Občanské  sdružení  přijímá  nové  členy  a  díky  tomu  zprovozňuje  trikové
studio a rozšiřuje se o složku programování a design počítačových her pro
technologie iPhone.

Červen 2009: Realizace Dalšího z řady kurzů Animace a Filmu v rámci programu OPPA.

Červenec 2009: Realizace  dlouhodobého  intenzivního  filmového  kurzu  se  zaměřením  na
digitální loutky. (motion capture, motion builder, maya, mudbox)

Srpen 2009: Příprava  projektu  Pražský  Vrh  pro  podporu  umělců  v Praze.  Realizace
dlouhodobého  intenzivního  filmového  kurzu  se  zaměřením  na  digitální
loutky. (motion capture, motion builder, maya, mudbox)

Září 2009: Realizace  dlouhodobého  intenzivního  filmového  kurzu  se  zaměřením  na
digitální loutky. (motion capture, motion builder, maya, mudbox).

Říjen 2009: Realizace Dalšího z řady kurzů Animace a Filmu v rámci programu OPPA.

Listopad 2009: Natočení filmového teaseru SLOVANI (24-25. 11. 2009).

Prosinec 2009: Činnost  sdružení  je  zaměřena  na  redakční  činnost  webu  www.spafi.org,
přípravu propagačních materiálů  SPAFi a přípravu projektu celovečerního
animovaného filmu.
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3. Významné akce r. 2009

1.1 Otevření kurzů v rámci programu OPPA 02-10 / 2009

SPAFi Animation Academy zahájilo filmové kurzy programu OPPA, jež proběhly jako série tří
týdenních  přednášek  a  praktických  cvičení  v oboru  počítačové  tedy  digitální  animace,  střihu,
kamery, a zvuku.

 

Kurzy  jsou  designovány  pro  max.  10-12
osob, aby bylo vůbec možné přistupovat ke
každému studentu individuálně.

Studenti prošli od základů 3D až po animaci
postav i  modelováním a vlastním návrhem
rigu.

Ve  filmové  škole  Animation  Academy
myslíme i na odpočinkové prostory.

Školu navštěvuje mnoho studentů z různých
pracovních  grafických  pozic  či  úplných
začátečníků .
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1.2 Otevření filmového studia 04 – 11 / 2009

Vytvoření pracovního zázemí pro členy sdružení a studenty filmové školy. (zprovoznění filmové
střižny, zprovoznění zvukové střižny, MoCap studia a VFX studia).

Filmová střižna založená na technologii Final Cut

Zvuková střižna založená na Pro Tools

Trikové studio s modrým pozadím a MoCap  Vicon
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1.3 Dlouhodobý intenzivní kurz digitální loutky

Sdružení SPAFi ve své filmové škole otevřelo dlouhodobé intenzivní kurzy animace a digitální
loutky založené na unikátní moderni animační digitální technologii motion capture.

 

Výuka na špičkové moderní technologii VICON – Motion Capture

Zapojení studentů do praktických cvičení a prací

Vyučovaný software je nejrozšířenějším na trhu – Autodesk MotionBuilder, Vicon IQ and Blade
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4. Finanční přehled
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