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O filmu a tvůrcích – Trailer



O filmu a tvůrcích – Galerie obrázků



O filmu a tvůrcích – Galerie obrázků



O filmu a tvůrcích – Neformální fotky z deníku tvůrce



Inspirace – Proslulá skalní formace Ben Bulben (hrabství Sligo, severozápad Irska, provincie Connacht)



Inspirace – Bájná selkie

Selkie
je v irské mytologii tuleň, který 
na sebe dovede vzít lidskou 
podobu. Příběhy, v nichž se 
objevuje selkie, byly často 
alegoriemi smutku nad ztrátou 
někoho blízkého, kdo zahynul 
na moři.

Seanachaí
je irské označení pro lidového 
vypravěče, který se příběhy 
učí od předchozích generací a 
předává je generaci následující. 
Tato tradice v Irsku postupně 
vymírá, stejně jako všude na světě.

Mac Lir
je bůh moře. Ve filmu Píseň moře 
vypráví Ben své sestře příběhy 
o Mac Lirových dobrodružstvích 
a smutná Mac Lirova tvář je 
otištěna do skály na úbočí ostrova 
nedaleko jejich domova.

Macha
je dle legend božskou postavou 
spojovanou s válkami či koňmi, 
má však mnoho podob. Tomm 
Moore představil Machu jako 
čarodějnici, která prostřednictvím 
svých sov osvobozuje lidi od 
starostí, čímž je ale promění 
v kámen.



Postavy filmu

          Saiorse            Ben                   Kú                                Conor                           Bronagh                    Babička



Průběh animace – Nákresy postav i scenérií



Průběh animace – Storyboardy



Průběh animace – Finální kompozice



Průběh animace – Pečlivá příprava reálných krajin



Průběh animace – Digitalizace



Průběh animace – Výsledná podoba



Výtvarné pojetí filmu – Krajinomalby a staré piktské rytiny použité ve filmu



Soutěž – Jaká dobrodružství Ben a Saoirse na cestě zpátky domů z Dublinu zažijí? Dokončete jejich příběh. 

Na osamělém majáku žije otec 
s dcerkou a synem. Život rodiny se 
obrátí vzhůru nohama, když malá 
Saoirse najde kouzelný kabátek

a zjistí, že je poslední
z tuleních víl.

Ponoří se do divokých vln a objeví 
v tuleních své spřízněné duše.
Šťastně se mezi nimi prohání, 

až vyčerpáním usne na břehu moře.
Tam ji najde vystrašená babička.

Babička tuší rodinné tajemství.
Bojí se o Saiorsu, a tak obě děti
proti jejich vůli odveze do svého

domu ve městě Dublin.

Malé Saiorse ale chybí moře, 
noví tulení přátelé i její 

kouzelný kabátek. Začíná 
chřadnout a potřebuje

se vrátit zpět.

Se svým bratrem Benem 
utečou a vydávají se 
na strastiplnou cestu

zpět domů. Zažijí přitom 
nejedno dobrodružství!
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