Strategie
Narracyjne
w
Animacji
(co działa
versus
co nie działa!)

Do czego dążymy???
•
•
•
•
•
•
•

1. Podstawy wiedzy krytycznej o animacji i ﬁlmie (jako teksty wizualne), i umiejętność łączenia analogicznego tego
co wizualne w animacji z narracją (story).
2. Zachęcenie do wydawania własnych opiniii i tworzenia indywidualnych interpretacji narracji wizualnej.
3. Zaznajomienie uczniów z kontekstem medium jakim jest animacja.
4. Umiejętność stworzenia przekonywującego bohatera/ postaci i historii w ich animacji.
5. Jak zrobić storyboard/ colour script i showreel.
6. Stworzenie animacji krótkiejczyli w formacie .gif z efektem loop. – projekt końcowy dla zainteresowanych.
7. Jak pracować na niskim budżecie- budowanie por[olio z domu.

Całość zajęć opiera się na tzw. Storytelling. Nie zapewnia uczniom nabycia umiejętności programów do animacji 2D/
3D , które wymagają osobnych kursów (np. Maya czy darmowy program do animacji 3D Blender). *Blender ma na
oﬁcjalnej stronie ﬁlmiki tzw. Tutorials, po angielsku z wyjaśnieniem jak go używać.

The story
WTF?
=Where they come from
czyli skąd to się wszystko
bierze?
•

Jak ﬁlmy opowiadają swoje historie?

•

Jak gatunki w animacji wykorzystują
konkretne konwencje narracji w
opowiadaniu historii (w visual
storytelling)?

•

I jak animatorzy/ﬁlmowcy adaptują
oryginalne źródła literackie i/bądź
ﬁlmowe żeby wykreować nowe
historie do swoich animacji?

•

Zrozumienie animacji jako medium
estetycznego i artystycznego; krótka
historia animacji i jej kontekst
społeczny; wstęp do animacji i ﬂimu
jako produktów kultury- czyli
tekstów wizualnych odbieranych i
interpretowanych przez widza.

Animacjapraktycznie
Czyli z czym to się je?

•

Poznamy razem zasób słownictwa fachowego i terminologii krytycznej niezbędnej przy analizie ﬁlmu i animacji
•
Wyćwiczymy zdolność pracy niezależnej i pod okiem prowadzącego
•
Zaznajomimy się z tym gdzie sięgać dalej – studia/szkoły/kursy i literatura fachowa

Poznamy konwencje gatunku animacji i ﬁlmu; przede wszystkim podstawy animacji (czyli 12 podstaw animacji Johnston-a i
Thomas-a z Walt Disney Animahon Studios; rysowanie czasowników nie rzeczowników w animacji czyli tzw. gesture
drawing; symbole nastrojów- kompozycja wg Walt-a Stanchﬁeld-a, nauczyciela dzisiejszych mistrzów animacji; zrozumienie
kompozycji kadru i design-u z umiejętnością przykucia uwagi widza w określonym punkcie kadru; rola światła i symbolika
koloru; do tego tzw. concept art- czyli konceptualne przygotowanie story; i etapy produkcji i jej planowanie).
•
Stworzymy postacie/boaterów wiarygodnych i ekspresyjnych w wyrazie

•

•

Zgłebimy startegie narracyjne w animacji ( kontrast, tempo, selekcja detali itp. W oparciu o mistrza hollywoodzkich
scenarzystów M. Elwood-a)
•
Zobaczymy jak skonstruować animację nisko-budżetową, ale z silnym story
•
Zajmiemy się storyboard i colour script (co to w ogóle jest??? ;)
•
Mus czyli umiejętność posługiwania się kadrami ( ich rola w ﬁlmie i animacji)
•
Zrobimy showreel
•
Dla zainteresowancyh: Gif-y ….

COLOUR SCRIPT- Odlot, Pixar

Typy
kadrów

