AMANDINE FREDON

Snem režisérky Amandine Fredon bylo
odjakživa stát se autorkou komiksů. Po
studiích ilustrace na Královské akademii
výtvarných umění v Bruselu se účastnila
komiksového ateliéru v Angoulême, kde
kromě
projektu
komiksového
pásma
představila i svoje dva animované počiny.
Díky těmto filmům se dostala na filmovou
školu La Poudrière, která se jako jediná ve
Francii věnuje režii animovaného filmu a je
považována za kolébku animace.
Amandine Fredon pracovala 15 let pro studio animace Folimage, kde se v pozici režisérky
podílela na naučném seriálu o zdravém stravování C’est bon (2013), seriálové adaptaci
komiksu Ariol (2009, 2017) nebo na populárně-naučném vědeckém seriálu Tu mourras moins
bête (2016, 2017). Nedávno dokončila práci na televizním seriálu Music Queens pro Arte,
který popisuje osudy slavných žen z hudební scény a to, jakým způsobem jejich aktivity
ovlivnily pohled na pozici ženy ve společnosti.
Po dvou letech usilovné spolupráce s Benjaminem Massoubrem byl dokončen její
celovečerní debut Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo. Jedná se o první film ve známé řadě
Mikulášových patálií, kde postava mladého hrdiny ožívá v originální ilustraci Jeana-Jacquesa
Sempého. Film odkrývá pozadí tvůrčího procesu příběhu malého Mikuláše a mapuje
dlouholeté přátelství spisovatele René Goscinnyho a ilustrátora Jeana-Jacquesa
Sempého.
Film měl světovou premiéru v roce 2022 na festivalu v Cannes a ve stejném roce získal
nejvyšší ocenění na mezinárodním festivalu animovaného filmu v Annecy. Letos film
slavnostně zahájí 25. ročník Festivalu francouzského filmu.

Režie
2002 – Poklad piráta žabaře / Le Trésor du têtard salé | Anifilm 2011
2013 – C’est bon – naučný seriál o zdravé výživě pro Arte, 26 epizod
2016 – Tu mourras moins bête, 1. série, 30 epizod – naučný seriál o vědě pro Arte
2017 – Tu mourras moins bête, 2. série, 40 epizod – naučný seriál o vědě pro Arte
2009 – Ariol, 1. série, 78 epizod
2017 – Ariol, 2. série, 41 epizod
2019 – Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air) – animovaný film o postavě Ariol
2022 – Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo / Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ? – celovečerní film

