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Deník Anne Frankové vychází v obrazovém zpracování
Známý Deník Anne Frankové získal novou podobu – komiksovou adaptaci. Z podnětu basilejského Fondu Anne
Frankové ho zpracovali flmový režisér a scenárista Ari Folman a ilustrátor David Polonsky, kteří se proslavili díky
flmu Valčík s Bašírem. Český překlad komiksového Deníku právě vyšel v nakladatelství Triáda.

Citlivé, vtpné a nápadité ilustrace se výjimečným způsobem doplňují s původním textem dospívající Anne
Frankové. Tvůrčí dvojice Ari Folman a David Polonsky zachovává hlavně Anninu osobnost, její intelekt, humor
aimimořádnou pozorovací schopnost.
„Když jsem si Deník znovu přečetl – jako dospělý a otec dospívajících dět –, zasáhl mě i okouzlil: nešlo mi do hlavy,
že se třináctletá dívka dokázala dívat na okolní svět tak zralým, poetckým a lyrickým pohledem a své postřehy
převádět na tak výstžné a přemýšlivé záznamy, překypující soucitem i humorem, a projevovat přitom takovou
míru seberefexe, s jakou jsem se jen zřídka setkal u dospělých – a tm méně u dět. e to ikonický a jedinečný text
aiprojekt představoval značnou výzvu...“ vysvětluje svůj zájem o dílo Ari Folman.
Příprava komiksu je součást dlouholetého procesu, na jehož konci bude zhruba za dva roky také Folmanův
aiPolonského animovaný flm. Jedním z důvodů obou nových zpracování (komiksu i flmu) je podle tvůrců fakt, že
současné dět stále méně čtou. A je třeba hledat nový jazyk, jak s mladou generací mluvit o minulost a udržovat
historickou paměť.
„Chci být k užitku a pro radost lidem, kteří žijí kolem mne,
aipřece mě neznají. Chci žít dál i po své smrt. A proto jsem tak
vděčná Bohu, že mě už při mém zrození obdařil schopnost
rozvíjet se a psát, a vyjádřit tak všecko, co cítm. saním se od
všeho oprostm, zapomenu na své trápení, moje odvaha ožije.
Ale, a to je velká otázka, budu schopna napsat jednou něco
velkého, stane se ze mne někdy novinářka nebo spisovatelka?
Doufám, tolik v to doufám!“
Anne Franková, 5. dubna 1944
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O autorech:
Ari FOLMAN je flmový režisér, scenárista a producent. Narodil se v roce 1962 v Haifě polské matce přeživší
holocaust. Jako mladý izraelský voják se v roce 1982 stal svědkem první libanonské války. O svých částečně
autobiografckých traumatzujících zážitcích natočil v roce 2008 animovaný dokumentární flm Valčík s Bašírem,
který byl nominován na Oscara v kategorii neanglicky mluvený flm, získal Evropskou flmovou cenu a Césara.
David POLONSKY (* 1973 v Kyjevě) je oceňovaným ilustrátorem a kreslířem komiksů. Světovou proslulost získal
díky kresbám k animovanému flmu Valčík s Bašírem a stejnojmennému komiksu. Vyučuje na Izraelské akademii
umění v Jeruzalémě.
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