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Análise
Neste filme há vários elementos que contribuem para definir as
personagens e contar a sua história.
A forma como a personagem feminina é desenhada ajuda a realçar
algumas das características da sua personalidade. Repara nas
unhas que se parecem com garras, no cabelo despenteado e no
corpo pesado e gordo. Estas opções visuais levam-nos a identificar a mulher com um animal selvagem ou como sendo muito emocional. A personagem masculina tem, pelo contrário, um carácter
frio e calculista e aparece associado à cor azul e a ambientes
sombrios.
Os movimentos de ambos são, também, muito diferentes. Assim
como é diferente a maneira como a câmara se posiciona relativamente aos dois. Sempre que aparece a mulher, não só o sabemos através da cor de pele que é usada no cenário, mas também
porque a câmara se movimenta muito. Sem nunca mostrar o rosto
- que é muitas vezes utilizado para comunicar através das expressões faciais -, fixando a nossa atenção nos gestos e nos objectos
que a rodeiam.
Pelo contrário, ao homem estão associados enquadramentos
fixos, o que nos comunica serenidade e ponderação. Desta forma
o espaço em que ele se movimenta ou habita parece ser maior.

Sabias que?
A forma como uma personagem se movimenta ajuda a caracterizá-la. Walt Disney
foi o primeiro a perceber e a utilizar movimentos para distinguir e individualizar personagens. No filme “Os Três Porquinhos”,
de 1933, as personagens têm as mesma
características fisícas mas a forma como
agem e se movimentam é diferente.

Actividades
Quais são os estados de espirito das personagens do filme ? Explica a tua resposta dando exemplos.
Escolhe dois adjectivos ( por exemplo: rápido e mentiroso ). Desenha duas personagens cujas personalidades
sejam caracterizadas por esses dois adjectivos.
Explica quais são os atributos visuais - cor, tamanho, forma, roupa, postura, etc. - que nos informam da personalidade das personagens que desenhaste.
Escolhe um provérbio e cria a partir dele uma pequena história, que irá ser contada através de fotografias. Faz o
story - board para planear as fotografias que terás que tirar.
O story-board é um guião que se assemelha a uma banda desenhada, aonde ficam registadas todas as informações sobre cada momento de um filme. Estas informações são desenhadas e acompanhadas de legendas escritas.
Para o story-board podes utlizar uma folha A4 e dividi-la em 2 colunas na vertical e quatro linhas na horizontal.
Não te esqueças que dentro de cada rectângulo deve caber imagem e texto.
Ao executar os desenhos tem em consideração a distância da câmara ao objecto, o que deve aparecer na fotografia e como deve aparecer .
Com uma máquina fotográfica digital, realiza as fotografias necessárias. Utilizando o programa PowerPoint, importa as fotografias tiradas e insere legendas que aches apropriadas.

Melodia Amarga

Pedro Moura
Portugal
2008
10’30’’

Técnica

Realizador
“Este filme é especial para mim porque foi o primeiro que fiz.
Começou com umas ilustrações do interior de uma casa que fiz na
faculdade e o resultado destas ilustrações acabou por ser peculiar,
agradável, e transmitiu-me algo semelhante a uma história que se
desenrolava por entre essas quatro paredes. Quando as mostrei a
um primo meu ele disse “porque é que não pensas numa história
de animação para elas?” E assim comecei “Melodia Amarga”…

Análise
O filme conta a história da relação entre dois músicos. A música,
tal como as duas personagens, tem um papel determinante no
desenvolvimento da história. Esta é o elemento que o marido e a
esposa partilham, mas é também a causadora da instabilidade na
sua relação.
Para além dos movimentos criados com a técnica da animação,
a música ajuda a definir as personalidades de ambos. Assim, a
esposa é a personagem mais afável e o trecho que toca no seu
violoncelo é melodioso, quase apaziguador. Pelo seu lado a melodia (amarga e) tensa que o marido compõe ajuda a realçar como
este é impaciente .

Actividades
O título do filme refere-se a que momentos da história? Propõe
outro título que te pareça adequado ao filme e explica porquê.
O realizador do filme explica que a ideia para a história surgiu após
ter feito ilustrações de cenários.
Desenha um cenário interior - quarto, cozinha, sala, etc. - e outro
exterior - rua, estrada, montanha. Escreve uma história curta em
que estes dois cenários apareçam e faz uma banda desenhada.

O filme “Melodia Amarga” foi realizado
com a técnica do desenho.
Para se criar a ilusão do movimento cada
desenho é ligeiramente diferente do seu
antecessor. Muito embora estes desenhos
possam ser executados em sequência
(começando no nº 1 e seguindo para o 2
e assim sucessivamente), com o tempo
adoptou-se outro procedimento: primeiro
são executados os desenhos chave e de
seguida preenchem-se os espaços entre
estes desenhos, chamados de intervalos.
Os desenhos chave são, assim, o início e
o fim, ou os extremos de um movimento.
Esta forma de animar permite um maior
controlo sobre as formas e proporções
dos elementos desenhados, bem como
do tempo que cada acção necessita para
ocorrer.

Sabias Que?
Para cada segundo de filme são necessárias 24 imagens.
No entanto, para evitar ter tanto trabalho,
fazem-se apenas 12 desenhos para cada
segundo de filme. Mas cada um desses
desenhos fica guardado a dobrar; preenchendo assim o espaço das 24 imagens
necessárias.
Existe na película em que os filmes ficam
guardados um espaço a qua chamamos
banda sonora. Esta banda sonora, tal
como o nome indica, é o local onde se
registam os sons e a música do filme. No
século XX o realizador canadiano Norman
McLaren criou o som dos seus filmes riscando sobre a banda sonora.
O primeiro filme animado a usar som sincronizado do princípo ao fim, “Steamboat
Willie”, foi realizado por Walt Disney em
1928.

Le Pont
técnica
“Le Pont” é um filme de marionetas animado com recurso à stop
motion. Alguns elementos foram animados por substituição e outros foram reposicionados.
A stop motion é a técnica de animação na qual o animador trabalha fotografando objectos e marionetas, fotograma por fotograma.
Entre um fotograma e outro, o animador muda um pouco a posição dos objectos ou marionetas.

Actividades
O filme “Le Pont” tem uma forte caracterização sonora dos ambientes e espaços. Logo no início ouvimos grilos, pássaros e galinhas, o
que, juntamente com a imagem, nos ajuda a situar o local da acção.
Revê parte do filme sem som e faz uma lista de sons que te pareçam adequados ao que está a acontecer. Compara depois com os
sons que foram utilizados no filme.
O que achas que vai acontecer ao menino do filme? Escreve a continuação da história.
As personagens do filme, quando falam, não emitem palavras mas
sons. No entanto somos capazes de perceber o que se passa entre
ambos. Procura uma cena do filme em que as personagens comunicam sem palavras e escreve os diálogos que podiam estar a ser
utilizados.

Vincent Bierrewaerts
França/Bélgica
2007
14’

Sabias que?
Ladislaw Starevicz (1882-1965) era um
excelente fotógrafo e um amante de
entomologia, por isso resolveu adoptar
a técnica de stop motion para mostrar o
comportamento dos insectos. As suas
primeiras animações utilizavam besouros e
um dos seus primeiros filmes “The Beautiful Leukanida”, de 1910, foi um sucesso.
O efeito foi tão surpreendente e a princípio
inexplicável, que alguns jornalistas ingleses disseram que Starevicz filmara insetos
vivos, treinados por um cientista russo. Algum tempo e muitos filmes depois, Starevicz reconheceu que as suas personagens
- insectos -, eram limitadas e começou a
fazer filmes com marionetas, como “Town
Rat and Country Rat”, de 1926.

Animatou
As técnicas

No filme “Animatou” estão representadas cinco técnicas de animação diferentes: desenho, pintura sobre acetato, areia, marionetas e
animação 3D. A única técnica recente e que recorre ao computador para executar animação e personagens é a animação 3D.
Nas técnicas clássicas existem as que são animadas directamente debaixo ou diante da câmara, como é o caso da animação de
marionetas e a areia. Noutras, como no desenho, são primeiro
executadas as sequências de imagens no suporte e posteriormente é feita a captura ou registo das imagens das imagens.

Claude Levet, Georges Schwizgebel, Dominique DelachauxLambert, Claude Barras, Romeo
Andreani, Alexandre Lachavanne,
Suiça, 2007, 5’30”

História

Desenho

Recorrendo à técnica do desenho tudo é possível. Fazer uma
personagem passar pelas mais incríveis transformações e devolver-lhe a sua forma e proporções iniciais é de relativa facilidade
quando trabalhamos em desenho.
Na animação de desenhos são inicialmente executados os desenhos chave, que são o início e o fim de um movimento. De seguida
esses desenhos chave são entregues a um intervalista que preenche os espaços (intervalos) entre os desenhos chave. Esta forma
de proceder permite controlar a forma e o tamanho das personagens, bem como os seus movimentos.

areia

A animação de
areia é executada
directamente debaixo da câmara
de filmar. Cada
imagem é desenhada sobre um
vidro e, depois
de registada, é
apagada para dar
origem à seguinte,
muito semelhante.

Marionetas

Realizar um filme com marionetas implica a preparação prévia de
todos os elementos necessários à animação.
As marionetas podem ser construídas com os mais diversos materiais, que são colocados ou moldados sobre uma estrutura flexivel
ou esqueleto.

3D

A técnica de animação 3D utiliza programas informáticos e o computador para a realização de filmes. Esta técnica é assim chamada
pois as personagens têm três dimensões - altura, largura e profundidade ou espessura.
Tal como é mostrado no filme começa-se pela criação de uma
malha tridimensional da(s) personagem(s) sobre a qual são posteriormente colocados texturas, cores e materiais (roupa, cabelo,
etc.). Os movimentos são executados também com recurso ao
computador. Sendo que para este tipo de animação se procede
como nos desenhos animados: primeiro executam-se as posições
chave e depois os intervalos, que são gerados pelo computador.

“Animatou” conta a história da eterna perseguição entre o gato e o rato, animada
com o recurso a 5 técnicas de animação
diferentes.

Sabias Que?

O cinema só é possível porque os nossos
olhos têm a capacidade de “memorizar”
imagens.
Qualquer imagem que entre no nosso
campo de visão fica guardada por cerca
de 1/20 à 1/5 segundos na retina do olho.

Actividade

Existem diversos programas de captura
de imagem gratuitos na internet. Faz o
download de um deles - Monkey Jam - e
instala-o no teu computador. Com uma
web cam ligada ao computador e com
o software de animação podes fazer um
filme utilizando objectos.
Começa por fazer um exercício simples
de deslocação com um objecto. Podes
utilizar uma cadeira, um brinquedo, ou
qualquer outro objecto que seja suficientemente leve para deslocares.
Depois de o teres colocado na sua posição inicial faz a captura desta posição. A
captura consiste num registo fotográfico,
que é feito por intermédio do programa de
animação. Este tem a opção de captura
a uma, duas ou várias imagens de cada
vez. Escolhe a opção de captura de duas
imagens.
Desloca ligeiramente o objecto e captura
novamente. Procede assim várias vezes
até teres muitas imagens. Lembra-te que
se, entre cada posição, deslocares o
objecto uma grande distância a animação
fica demasiado rápida.

Lego
técnica
Os filmes da série “LEGO” inserem-se na categoria da animação
de objectos. O recurso a objectos é quase tão antigo como a
arte de animar. Muito embora as personagens se “comportem” e
animem como marionetas, não foram executadas com essa finalidade. O facto de não terem um armação e de serem normalmente
fabricados com materiais rígidos faz com que tenham movimentos
mais limitados e menos realistas.
A stop motion é uma técnica de animação que cria a ilusão de
movimento com marionetas ou objectos inanimados. Para conseguir este efeito os objectos ou marionetas são reposicionados
e é feito o registo fotográfico das várias posições em sequência.
Quando as várias imagens, que correspondem às diversas fases
de um movimento, são projectadas à velocidade de 24 por segundo, os objectos e marionetas comportam-se como se tivessem
vida própria.

Tony Mines e Tim Drage
Reino Unido
2001-2004

Sabias que?
O britânico Arthur Melbourne foi um dos
primeiros a usar objectos em animação.
Em 1899 criou um anúncio publicitário em
que animou fósforos, recorrendo à stop
motion.
O primeiro filme conhecido feito com
Legos - “O Portal Mágico” - foi realizado
entre 1985 e 1989 na Austrália, por Lindsay Fleay.
A “LEGO” é uma empresa dinamarquesa criada em 1932. A palavra “lego” tem
origem na expressão dinamarquesa “leg
godt” que significa “brinca bem”.

Actividade
Os filmes de animação da série “LEGO” reutilizam histórias que já foram contadas no cinema.
Escolhe um conto popular ou um conto de fadas e cria a partir dessa história um argumento para um filme de animação, cuja acção se desenrole nos nossos dias.

