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Historia
O filme “Animatou” conta-nos a história de um gato e de um rato, realizada por
cinco pessoas diferentes. Cada uma dessas pessoas escolheu um material para
desenhar e dar vida aos dois animais.

Desenhos Animados
Logo no início do filme vemos o rato a cair na folha de desenho e pouco depois
aparece o gato, desenhado pela mão do animador. O instrumento utilizado por
este foi o lápis, logo chamamos ao início do filme desenho animado.

Pintura
Quando o gato encontra uma porta e a abre, aparecem pinceis e frascos com
tinta. Estes vão servir ao animador para pintar e animar as personagens. A
partir de agora tudo é colorido no filme.

Areia sobre Vidro
O próximo material é a areia. Os desenhos com areia são feitos em cima de um
vidro, que tem luz por baixo. Em vez de mexer na areia com as mãos, o animador utiliza um tubo para aspirar a areia e um pincel para a afastar. Por isso
estas imagens são tão diferentes das desenhadas com o lápis.

Volumes
A técnica seguinte utiliza pasta de papel e arame para a construção do gato.
Agora a personagem não se movimenta numa folha de papel, mas em cima de
uma mesa.
Porque é construído com materiais que lhe dão volume ou espessura, dizemos
que esta técnica se chama volumes animados.

Animaçao 3D
Para terminar o filme escolheu-se o computador para fazer o desenho das
personagens e a animação.
Em vez do utilizar o lápis o gato foi desenhado no computador, com a ajuda de
um programa informático. Primeiro fez-se uma figura transparente parecida com
a personagem e depois colocaram-se a pele e a cor.
Esta técnica chama-se 3D pois as personagens têm 3 dimensões: altura, volume
e profundidade (ou espessura).

Sabias Que?
Para cada segundo de filme são necessárias 24
imagens.

Actividade
Inventa uma personagem e desenha-a utilizando
materiais e técnicas diferentes. Experimenta como
no filme desenhar com areia ou com materiais que
normalmente não usas.
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Historia
O filme “Le Pont” conta a história de um menino que vive sozinho com o pai. Ambos moram no topo de um rochedo muito alto e a única ponte que faz a ligação
entre o rochedo e a cidade está destruída.
Tudo parece correr bem, até ao dia em que o menino fica curioso pelas luzes da
cidade.

Actividades
Utiliza um caixa de cartão para fazer uma cópia
mais pequena do teu quarto. Faz os adereços
- cama, tapete, armários, etc. - com cartolina, cola
e outros materiais.
Com plasticina faz uma personagem para habitar o
quarto.
O filme “Le Pont” tem, a acompanhar a história,
sons que ajudam a compreender melhor o que
estamos a ver. Experimenta, com vários objectos e
instrumentos, criar sons.

Observa as fotografias. Nestas podes ver as personagens e os cenários que
fizeram parte do filme. Todos estes elementos foram executados num tamanho
mais pequeno do que o tamanho real dos nossos objectos. Por exemplo: a casa
onde as personagens moravam foi feita de forma a caber no estúdio onde o
filme foi animado.
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Tecnica
Existem muitas maneiras de se fazerem filmes de animação. Com desenhos, com
plasticina, com a areia e também com objectos ou brinquedos.
Estes filmes foram feitos com brinquedos da marca LEGO. Utilizaram-se as figuras para as personagens e construíram-se os cenários com as pequenas peças
LEGO.
Para dar a ideia de que estes se movimentam e têm vida utilizou-se a animação.
Na realidade nem os desenhos nem os brinquedos ou as marionetas se mexem.
Este truque é feito com a ajuda de uma câmara de filmar e um computador. A
câmara funciona como uma máquina fotográfica - em vez de estar sempre a
filmar tira fotografias - e o computador guarda estas imagens.
Começamos por colocar a marioneta em frente à câmara. Tiramos uma fotografia
e depois mexemos ligeiramente na marioneta, modificando pouco a sua posição.
Voltamos a fotografar. Alteramos novamente a posição da marioneta e fotografamos. Sempre que se mexe na marioneta tira-se uma fotografia.
Depois de termos muitas imagens podemos ver o resultado. O computador junta
essas imagens e projecta-as muito rápidamente, umas a seguir às outras, no
seu monitor. É assim que a se cria a ilusão de que a marioneta tem vida.

Actividade
Cria uma animação num bloco de notas. Começa
por fazer o primeiro desenho na última folha do
bloco. O segundo desenho deve ser muito parecido
com o primeiro, mas com algumas diferenças.
Experimenta desenhar sempre a mesma personagem - um peixe, por exemplo - e muda-o ligeiramente de posição de folha para folha. O segredo de
um movimento animado a uma velocidade regular
consiste em deslocar a figura apenas um bocadinho
de folha para folha. Se, ao desenhares a figura de
uma folha para a outra, deixares uma distância
grande, o teu desenho animado será demasiado
rápido ou brusco.
De vez em quando folheia rápidamente o bloco
para veres a animação. A partir dos 12 desenhos
já consegues ver os teus desenhos a mexer. Mas
quantos mais tiveres mais interessante será a tua
animação.

