SESSIONS ESCOLARS ANIMAC 2013
Aquest any la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, Animac, ha elaborat el seu
programa entorn d’un lema, A través de la realitat. Aquesta 17a edició està dedicada al potencial creatiu i a
la dimensió d’allò real en el món de l’animació.
Amb la finalitat de desenvolupar una actitud crítica respecte als pensaments i els valors que les imatges
transmeten us oferim aquesta guia didàctica de cada film per tal d’ajudar a treballar a l’aula els valors que
s’hi mostren.
Les sessions escolars van adreçades a alumnes des d’Educació infantil fins a Educació secundària. Cada
programa s’adequa a cada una de les franges d’edat a les quals s’adreça:

LLIBRES VOLADORS I ALTRES FANTASIES
Educació infantil i cicle inicial

PIANO MÀGIC I MÉS HISTÒRIES
Cicle mitjà i cicle superior.

A TRAVÉS DE LA REALITAT
Educació secundària

ORGANITZA:

Regidoria de Cultura – Ajuntament de Lleida
Av. Blondel, 64
Telf: 973700325
info@animac.cat · animac@animac.cat

LLIBRES VOLADORS I ALTRES HISTÒRIES FANTÀSTIQUES
A qui s’adreça: alumnes d’Educació infantil i Cicle inicial
Durada total: 49 minuts
Una sessió amb obres que parlen de l’amor, la soletat i també de l’esperit de superació davant les
adversitats.
Llibres voladors i altres històries fantàstiques ens durà per mons imaginaris de la mà de William Joyce i
Brandon Oldenburg amb l’inclreïble The Fantastic Flying books of Mr. Morris Lessmore, peça
guardonada amb l’Oscar al millor curtmetratge d’animació als 84 premis de l’Acadèmia. Tot seguit ens
deixarem enlluernar amb How to eat your apple, les il·lustracions en forma de poema animat d’Erick Oh,
que d’una forma surrealista retrata la naturalesa humana i la seva essència en el cercle de la vida. Amb Like
a Dream, dirigida per Malaeke Farhang Adib deixarem anar la nostra imaginació. Seguidament un
curtmetratge codirigit per Shaun Clark nominat als BAFTA per alguns dels seus treballs i Kim Noce, nominat
al Royal Television Society Award pel seu film Award, High above the sky, un curtmetratge realitzat
íntegrament amb cartró que ens farà volar fins més amunt del cel. De la mà de Joe Kwun podrem gaudir
d’Always out there, un curtmetratge que ens farà reflexionar sobre l’amistat i el nostre entorn. Amb el treball
Kiss me, dirigit per Jose Luís Castro Zapata i animat per alumnes de l’escola 9zeros de Barcelona,
gaudirem amb les descobertes d’Eme, una nena de 4 anys i les seves troballes en un bosc màgic. El món
està en constant canvi, això és el que ens narra el curtmetratge Shave it de Fernando Maldonado i Jorge
Tereso, o canvies o t’adaptes, el mico ha decidit adaptar-se per convertir-se en president. Per acabar, Pinz
rat, una història de prínceps i princeses i, sobretot, d’amor.
THE FANTASTIC FLYING BOOKS OF MR. MORRIS LESSMORE
HOW TO EAT YOUR APPLE
LIKE A DREAM
HIGH ABOVE THE SKY
ALWAYS OUT THERE
KISS ME
SHAVE IT
PRINZ RATTE
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THE FANTASTIC FLYING BOOKS OF MR. MORRIS LESSMORE

Regne Unit · 15 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: William Joyce i Brandon Oldenburg
Producció: Moonbot Studios
Tècnica: animació per ordinador 3D
Inspirat en la mateixa mesura per l'huracà Katrina, Buster Keaton, El Mag d'Oz i un amor pels llibres, una història de
persones que dediquen la seva vida als llibres i els llibres els retornen el favor. Una al·legoria commovedora i divertida
sobre els poders curatius dels relats. Un film passat de moda i d'avantguarda al mateix temps.
Guardonat amb l'Oscar al millor curtmetratge d'animació als 84 Premis de l'Acadèmia.
Aspectes a treballar:
· Buster Keaton. La narrativa sense paraules i el llenguatge corporal.
· Tot el món de saviesa que ens pot aportar la lectura
Per què alguns dels personatges de la història surten en blanc i negre?
Creus que els llibres ens ajuden a formar-nos com a persones?
Sabries expressar emocions o idees solament amb el teu cos i la teva cara?
Si escriguessis un llibre, què t’agradaria contar?

HOW TO EAT YOUR APPLE

Corea del Sud · 1 minut · 2011 · sense diàlegs
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Direcció: Erick Oh
Producció: Erick Oh
Tècnica: animació per ordinador 3D
Aquí tens una poma vermella que sembla deliciosa. Com te la menjaries?
Aspectes a treballar:
· El cicle de la vida
Descriu un fet quotidià de forma fantàstica.

LIKE A DREAM

Iran · 5 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Malaeke Farhang Adib
Producció: Raha Film
Tècnica: animació per ordinador 2D
Una història sobre una nena que està sola a casa i vigila els altres nens que juguen fora i hi somia.

Aspectes a treballar:
· La soledat
· Imaginació com a eina de llibertat
Què creieu que li passa a la nena del curt?
Creieu que tots els nens i nenes del món viuen sota les mateixes condicions de llibertat que nosaltres?
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HIGH ABOVE THE SKY

Regne Unit · 3 minuts · 2012 · VOS anglès
Direcció: Shaun Clark i Kim Noce
Producció: Spid & Mew Lab
Tècnica: animació de retallables amb cartró
Un dia en Leo crida i crida i crida, el seu pare el porta de compres, i el viatge s'inicia a través de les illes i molt per
sobre del cel.

Aspectes a treballar:
· Els somnis com a font d’inspiració
· Els hàbits saludables
· La resolució de conflictes
Creieu que ha fet bé el nen en escapar-se?
Com hauríeu reaccionat vosaltres davant la restricció del pare?

ALWAYS OUT THERE

Hong Kong · 2 minuts · 2011 · sense diàlegs
Direcció: Joe Kwun
Producció: Simage Animation and Media LTD
Tècnica: animació per ordinador 2D i 3D
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Un estiu sufocant, una ciutat de ritme ràpid, una trobada improbable entre un nen solitari i un gran ós blanc. A les
seves mans sosté un pastisset Twinkie gelat, trencat en dues meitats: una per al seu nou amic i l’altra per a ell. L'ós
blanc llavors es queda amb ell, i tot compartint els seus contes, mostra al nen un món a partir de la seva experiència
urbana. Submergit en les històries de l'ós, el nen descobreix una nova visió de la vida...

Aspectes a treballar:
· El valor de l’amistat
· La soledat.
· Canvi climàtic
Què fas per cuidar l’entorn?
T’has sentit mai sol?

KISS ME

Espanya · 4 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Jose Luís Castro Zapata
Producció: Dosmentes S.L.U.
Tècnica: animació per ordinador 2D
Eme, una nena, troba al bell mig d'un bosc màgic un ésser fantàstic que amaga un sorprenent secret.
Aspectes a treballar:
·Els contes clàssics
·Estereotips
Per què creieu que es desfà de la nina?
A partir d’un conte tradicional costruïu-ne el
vostre propi.
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SHAVE IT

Argentina · 4 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Fernando Maldonado i Jorge Tereso
Producció: 3DAR
Tècnica: animació per ordinador 3D
En una selva on màquines excavadores gegants rasuren la vegetació, una mico troba una afaitadora i decideix
utilitzar-la. Amb aparença humana viatja a la ciutat i es disposa a ascendir en els esglaons de la societat.

Aspectes a treballar:
· Medi ambient
· Món materialista
· Sostenibilitat
Per què el mico es veu forçat a marxar de la selva?
Creieu que la ciutat seria igual sense espais naturals?

PRINZ RATTE

Alemanya · 15 minuts · 2011 · sense diàlegs
Direcció: Albert Radl
Producció: Radl Animation
Tècnica: stop motion, animació amb titelles
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Un conte de fades amb tots els ingredients necessaris: un castell, una princesa, un príncep, un drac, un admirador
secret i emocions profundes. Però també amb un final inesperat i una veritat poc comuna d'herois petits i de grans
anhels...

Aspectes a treballar:
· L’amor no correspost
· L’estima sense mesura
· El rebuig
· L’esforç per un objectiu i la lluita, tot i les dificultats.
Creieu que la princesa ha actuat bé en llençar el ram que li regala el cavaller?
Per què creieu que el ratolí s’ha enamorat de la ratolineta?
A quina llegenda us recorda aquesta pel·lícula?
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PIANO MÀGIC I MÉS HISTÒRIES
A qui s’adreça: a alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior
Durada total: 54 minuts
Un recull de films que posen en relleu la importància de comunicar-se entre els èssers humans i la força de
la imaginació.
Piano màgic i més històries es composa de diferents curtmetratges de països d’arreu del món realitzats amb
diferents tècniques per gaudir de la millor animació d’autor. Començarem aquest recorregut amb Krake de
Regina Welker, la pel·lícula ens narra la malaltia d’una nena a qui li ha sortit un pop al cap i la relació
d’aquesta amb el seu mal. Seguim amb Origami, curtmetratge realitzat per diferents autors de l’École
Supérieure des Métiers Artistiques, amb aquest prendrem la cultura japonesa com a font d’inspiració mentre
se’ns narra una història sobre el viatge interior que el protagonista ha de fer per connectar amb el seu art i el
seu avi. Després d’aquesta delícia continuarem amb Fear of Flying, el curtmetratge d’animació guanyador
al Galway Film Fleadh d’Irlanda i al LA Shorts Festival d’Amèrica, treball que combina tècniques i estils
d’animació d’una manera nova i interessant, utilitzant stop motion amb altres tècniques com el 2D i el 3D en
el disseny dels personatges, Fear of flying és una peça dolça amb una bona dosi d’humor irlandès. I per
acabar, tancarem la sessió amb The magic piano, aquest migmetratge nominat, als Oscars 2012, es va
crear com un homenatge bicentenari del naixement de Frédéric Chopin, compositor i pianista. La música
original d’aquest treball és de Chopin i està interpretada per Lang Lang, pianista xinès.

KRAKE
ORIGAMI
FEAR OF FLYING
THE MAGIC PIANO
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KRAKE

Alemanya · 9 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Regina Welker
Producció: Filmakademie Baden-Württemberg
Tècnica: personatges 3D sobre fons 2D
Diagnòstic de Krake. Però la nena no s'adona de la gravetat de la situació. El seu Krake és una part seva i
ella s'oblida de la malaltia (Krake), fins que l'amic viciós se li’n va de les mans.
Aspectes a treballar:
· Les malalties, aprendre a conviure-hi.
· Els condicionants de patir malalties en la infantesa
A vegades amaguem les coses perquè ens fan sentir malament, per què creus que li amaga a la seva
mare?
Què passa quan el pop es fa gran?

ORIGAMI

França · 8 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Bailly, De Melo Bueno, Moreno, Smithies, Turon.
Producció: ESMA
Tècnica: animació per ordinador 3D - Maya
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L’avi d’en Haiko vol que hereti el seu gust per la papiroflèxia però ell no hi té interès. Aleshores comença un
viatge iniciàtic sorprenent, en acabar presoner d’un món fet de paper.

Aspectes a treballar:
· L’aprenentatge i la superació en la realització.
· Perseverança i paciència
· Les tradicions de familiars a fills/es.
Creieu que l’avi també va viure la mateixa aventura abans de saber realitzar origami?
Què en sabem de la cultura japonesa i les seves tradicions? Relaciona-les amb les nostres.

FEAR OF FLYING

Irlanda · 9 minuts · 2012 · VOSE anglès
Direcció: Conor Finnegan
Producció: Lovely Productions
Tècnica: animació amb titelles, animació per ordinador 2D i 3D
Un petit ocell amb por a volar prova d’evitar d’anar cap al sud a l’hivern.
Aspectes a treballar:
· Enfrontar-se a les pors
· Esperit de superació
D’on creieu que ve la por de l’ocell a volar?
Creieu que podem amagar les cosas darrera de mentides?
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THE MAGIC PIANO

Regne Unit, Polònia · 28 minuts · 2011 · sense diàlegs
Direcció: Martin Clapp
Producció: Breakthru Films
Tècnica: animació per ordinador 3D
L’Anna troba a faltar molt el seu pare i decideix fugir, però en Chip-Chap la segueix. Mentre intenten
amagar-se en un munt de brossa, troben un piano trencat que màgicament es transforma en una màquina
voladora i s’eleva cap al cel amb l’Anna i el Chip-Chip a bord.

Aspectes a treballar:
· La música clàssica i la seva adaptació.
· La família monoparental.
Quines estratègies o recursos feu servir quan trobeu a faltar la família?
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A TRAVÉS DE LA REALITAT
A qui s’adreça: a alumnes d’Educació secundària
Durada total: 48 minuts
A través de la realitat és el lema de l’edició d’enguany d’Animac i alhora és el títol d’aquesta sessió, amb
aquest nom volem donar a conèixer diferents treballs que barregen el món real i l’animació, alhora que
gaudim de diferents temàtiques que tenen com a fil conductor la nostra realitat, en definitiva, el nostre dia a
dia. Per encetar aquesta sessió començarem amb el curtmetratge Olympic Vermin peça d’animació 2D i
live action, que ens fa una representació molt especial del relleu de la torxa olímpica com a motiu del Jocs
duts a terme a Londres el 2012. Seguidament The people who never stop, una producció d’Autor de Minuit
i dirigida per Florian Piento, guanyadora del premi Jean-Luc Xiberras del prestigiós festival Annecy 2012,
ens dóna la seva visió particular sobre la societat japonesa i la seva forma de reaccionar davant de les
adversitats. Over and over (and over) again, curtmetratge d’un dels convidats especials que assistiran a
Animac 2013, Andy Glynne, ens narra les dificultats d’un adolescent davant la malaltia que pateix.
Seguidament Soeur et frère, una producció de La Poudrière, curtmetratge de fi d’estudis de la directora
Marie Vieillevie que ens relata la relació entre dos germans al llarg de les vacances d’estiu. Amb Girl,
Slipped Inside explorarem el ball d’hormones en l’adolescència des de la visió d’una noia. Tot seguit, la
realitzadora gallega Peque Varela amb el seu treball 1977 reconstrueix els seus records i explora vells diaris
per tal de donar-nos a conèixer els moments contradictoris en el procés de creixement. Continuarem
aquesta sessió amb Les mots de la carpe, una altra producció de l’escola La Poudrière que ens atansa al
món de la cerca de parella. Amb Neighbours reviurem el clima polític de la guerra de Corea i la Guerra
Freda. Tot seguit un altre treball d’Andy Glynne, Seeking Refuge, on la guerra torna a ser la protagonista.
Amb If we had only tried ens explica mitjançant un vídeo musical animat diferents aspectes de la societat.
Seguim amb Alineation una història animada pels carrers de València realitzada per Sílvia Carpizo. I
acabem aquesta sessió amb Pohyper, treball taiwanès que explora l’animació més experimental.
OLYMPIC VERMIN
THE PEOPLE WHO NEVER STOP
OVER AND OVER (AND OVER) AGAIN

SOEUR ET FRÈRE
GIRL, SLIPPED INSIDE
1977

LES MOTS DE LA CARPE
NEIGHBOURS
SEEKING REFUGE
IF WE HAD ONLY TRIED
ALINEATION
POHYPER
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OLYMPIC VERMIN

Regne Unit · 1 minut · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Amael Isnart i Leo Bridle
Producció: Beakus
Tècnica: animació per ordinador 2D, animació en viu
Una alternativa presa de relleu de la torxa olímpica que va tenir lloc als Jocs de Londres 2012.
Aspectes a treballar:
· El treball en equip
· Repercussió dels Jocs Olímpics a les ciutats on s’han dut a terme
· La existència de diferents realitats socials dins d’una mateixa ciutat

THE PEOPLE WHO NEVER STOP

França · 3 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Florian Piento
Producció: Autor de Minuit
Tècnica: animació per ordinador 3D
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La història d’una massa de gent que no s’atura mai, per a bé o per a mal.

Aspectes a treballar
· Repercussió de les catàstrofes a la nostra vida diària.
· Societat asiàtica, model laboral.

OVER AND OVER (AND OVER) AGAIN

Regne Unit · 4 minuts · 2012
Direcció: Andy Glynne
Producció: Mosaic Films
Tècnica: animació per ordinador 2D, animació en viu
Descobriu com la rutina diària de sortir de casa cap a l'escola pot convertir-se en el pitjor malson per a un
adolescent... O com els números poden apoderar-se d'una ment jove fins al punt de conduir-ne els seus
pensaments i influenciar-la a l’hora d’emprendre accions no desitjades... Amb el testimoni de Danny
aconseguim tenir una visió reveladora de les dificultats d'alguns adolescents que pateixen de trastorn
obsessiu-compulsiu.

Aspectes a treballar
· Malalties psicològiques, els trastorns i les seves dificultats.
· L’acceptació i coneixement d’aquest tipus de malalties
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SOEUR ET FRÈRE

França · 4 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Marie Vieillevie
Producció: La Poudrière
Tècnica: dibuix animat
La història d’una noia i l’estreta amistat que manté amb el seu germà més gran.

Aspectes a treballar
· L’homosexualitat.
· Les relacions fraternals

GIRL, SLIPPED INSIDE

Turquia · 4 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Işık Dikmen
Producció: Canlandıranlar 2011
Tècnica: animació per ordinador 2D, photoshop
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Una història d’una noia que mentre meditava va lliscar a l’interior de “si mateixa”.

Aspectes a treballar
· Els canvis físics i emocionals durant l’adolescència.
· La importància de conèixer el nostre cos.

1977

Regne Unit · 8 minuts · 2007 · sense diàlegs
Direcció: Peque Varela
Producció: Gavin Humphries
Tècnica: animació per ordinador 2D

Una ciutat petita, un nus que creix i una nena que busca la seva identitat.
La realitzadora gallega Peque Varela expressa en clau autobiogràfica el seu difícil periple fins aconseguir
entendre la seva identitat.

Aspectes a treballar
· Bulling
· Autobiografia
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LES MOTS DE LA CARPE

França · 4 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Lucrèce Andreae
Producció: La Poudrière
Tècnica: dibuix animat
Som en un bar que té dues cadires per a cada taula i diverses parelles... Cada pocs minuts, els homes i les
seves cites de la nit fan canvi de parella, és la regla del joc!

Aspectes a treballar
· Diferents opcions per buscar parella.
· L’entesa i la connexió entre persones.
· Comunicació global

NEIGHBOURS

Canadà · 8 minuts · 1952 · sense diàlegs

19

Dossier escolar | Animac 2013

Direcció: Norman McLaren
Producció: NFTS
Tècnica: Pixel·lació
Dos veïns lluiten de manera cada cop més violenta i fins a la mort per aconseguir que una flor estigui dins
dels seus respectius dominis. Finalment, en diferents idiomes se’ls apareix el missatge: “Estima l’altre”.
Paradoxalment, una narrativa purament fictícia va guanyar el 1953 l’Oscar al millor curt documental.
L’Acadèmia va considerar la pel·lícula com una excel·lent metàfora del clima polític de la guerra de Corea i
de la Guerra Freda.

Aspectes a treballar
· Aspectes socials dins l’entorn de guerra. Dos visions diferents.

SEEKING REFUGE

Regne Unit · 4 minuts · 2012 · VOS (anglès)
Direcció: Andy Glynne
Producció: Mosaic Films
Tècnica: animació per ordinador 2D
Durant la guerra a l'Afganistan, l’Ali, que aleshores tenia deu anys, va fugir del país amb la seva àvia, i hi va
deixar els seus pares que no en van poder sortir. Aquesta pel·lícula explora el dolor d'estar separat d'ells,
així com viure durant anys sense saber si són vius. Malgrat que ara hi té contacte, encara no poden trobarse, i l’Ali descriu les seves esperances de tornar a veure'ls algun dia.

Aspectes a treballar
· La immigració.
· L’enyorança del país d’origen
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IF WE HAD ONLY TRIED

Àustria · 3 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Reinhold Bidner
Producció: Reinhold Bidner
Tècnica: animació, stop motion, composing
Una pel·lícula que intenta parlar de temes com ara les injustícies, les contradiccions, les dependències i
l’equilibri de forces d’una manera irònica i lúdica. Estem abocats a un món molt complex i de vegades ens
sentim com a titelles en un sistema absurd que no entenem. Potser hauríem d'alçar-nos i aixecar la veu
contra aquest sistema, i potser com a "petites criatures" hauríem de tenir confiança i col·laborar entre
nosaltres per convertir-nos en un més gran i més poderós...

Aspectes a treballar
· Adaptar-se o rebel·lar-se contra el sistema.
· Explicar idees a través de simbologies

ALINEATION

València · 4 minuts · 2012 · V.O. (català)
Direcció: Sílvia Carpizo
Producció: Sílvia Carpizo
Tècnica: animació per ordinador 2D
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Una història animada als carrers de la ciutat de València, una connexió que es barreja amb els murs pintats
d’un dels millors artistes urbans de la ciutat, Escif. La integració del sense sentit del dia a dia d’uns
personatges tancats en un món paral·lel, que tenen més en comú amb la gent que deambula al seu costat
del que es pensen.

Aspectes a treballar
· L’art fora del museu
· Contextos alfabetitzadors a la ciutat

POHYPER

Taiwan · 3 minuts · 2012 · sense diàlegs
Direcció: Hui-ching Tseng
Producció:Kun Shan University
Tècnica: stop motion
Una animació experimental feta amb tècniques multimèdia per explorar les noves possibilitats de barrejar la
tècnica stop motion i les imatges gràfiques d'ordinador per fer animació. L'obra tracta sobre la relació entre
la vida real i la imaginació. Les imatges que apareixen a les samarretes són creades per la imaginació del
protagonista, que interactua amb el món real. Es tracta d'una comèdia de la imaginació, però pot ser molt
més salvatge que la vida real.

Aspectes a treballar
· El món imaginari i totes les seves aplicacions
· La creativitat en l’animació. Possibilitat de crear noves tècniques
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GLOSSARI · Tècniques d’animació
Animació
Tècnica cinematogràfica basada en la iI.lusió de moviment. Cada segon són 24 (cinema) o 25 (video) imatges fixes
que posades en seqüència sembla que cobrin vida. Hi ha moltes tècniques d’animació i moltes combinacions
possibles entre elles. En aquest glossari, trobareu, només, les emprades als films referenciats al dossier.
Animació 2D
Els personatges i escenaris tenen només 2 dimensions. Dins de l’animació 2D hi ha el dibuix animat però també tot un
seguit d’altres tècniques treballades a mà o digitalment. L’animació 2D pot ser analògica (dibuixos o pintura sobre
paper, retallables fets a mà, pintura sobre vidre, sorra animada, gravats animats...) o digital (dibuix per ordinador,
retallables digitals...). Dintre de les tècniques fetes a mà, trobem moltes tècniques directes, o que es treballen
directament bellugant els materials sota la càmera com ara l’animació de retallables, o animació cut-out, la pintura
sobre vidre, sorra animada...). Aquestes tècniques directes són ideals per als tallers d’iniciació al món de l’animació.
Animació 3D
El que fem és construir, modelar en 3 dimensions cadascun dels elements, actors o escenaris que apareixen en totes
les escenes. Abans de l’'arribada dels ordinadors, s’anomenava animació 3D o en volum a l’animació de titelles, però
ara quan diem 3D ens referim exclusivament a l’animació per ordinador en tres dimensions tipus la de les grans
productores americanes Pixar (Toy Story, Rompe Ralph), Dreamworks (Sherk, Kunfu Panda) Blu Sky (La Edad de
Hielo), Disney (Brave) o el nostre Tadeo Jones, entre moltes d’altres produccions.
L’ordinador i les diferents eines (programari) que utilitzem ens permeten generar aquestes formes, aplicar
tot tipus de característiques superficials, il·lluminar l’'escena i moure qualsevol cosa, ja sigui un actor, una llum o una
càmera. Avui dia és la tècnica estrella de la indústria (llargmetratges comercials, publicitat, efectes especials...). El fet
que l’animació sigui generada numèricament, vol dir que al darrere hi ha enginyers informàtics, però també artistes
com ara dibuixants, director de fotografia, pintors, escultors...dins d’un equip tècnic i artístic amb tasques molt
específiques com ara el modelatge, el rigging (o la creació dels esquelets dels personatges), la texturització, la
il.luminació, el treball de càmera i l’animació, tasques similars a les de l’animació tradicional en volum, però que aquí
es treballen amb eines digitals.
Dibuix animat
És una de les tècniques que més s’ha utilitzat al llarg dels anys. Els primers dibuixos animats daten de começaments
del segle XX amb dos pioners; el francès Émile Cohl i el nordamericà Winsor McCay.
En els seus inicis, es pintava cada fotograma i després era filmat, procés que es va accelerar en aparèixer l’animació
dibuixada en paper d’acetat que permetia aprofitar un mateix fons o parts dels personatges sense moviment. Amb
l’aparició dels programes informàtics, una part del procés dels dibuixos animats s’ha optimitzat. Tot i així, darrere les
millors produccions animades actuals al darrera hi ha grans dibuixants, pintors, il·lustradors i animadors coneixedors
de la tècnica tradicional.
Stop Motion
L’aparença de moviment s’aconsegueix fotografiant pas a pas objectes, titelles o persones en fases progressives del
seu moviment. Al nostre país, Segundo de Chomón va ser un dels pioners d’aquesta tècnica, que emprà per fer
efectes especials en pel·lícules con El Hotel Eléctrico de l’any 1905.
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D’altres mestres d’'aquesta tècnica (responsables del fet que avui dia torni a estar de moda entre directors joves) són
Willis O'Brian i Ray Harryhausen, que van fer que King Kong, dinosaures prehistòrics i personatges mitològics es
belluguessin abans de l’arribada dels efectes especilas digitals.
És una tècnica analògica però que, gràcies a l’enginyeria actual i a l’ús dels ordinadors en la composició final, ha
avançat molt. El director contemporani més conegut que fa servir aquesta tècnica és Tim Burton (Frankenweenie, La
Novia Cadáver, Pesadilla Antes de Navidad).
Pixil·lació
És una variant de l’ stop-motion, en la qual els objectes animats són persones i autèntics objectes comuns (no models
ni maquetes). Com en qualsevol altra forma d’animació, aquests objectes són fotografiats repetides vegades i
desplaçats lleugerament entre cada fotografia. Norman McLaren va fer servir aquesta tècnica en el seu oscaritzat curt
Neighbours.
Cut-out
Més conegut en anglès com cutout animation, és la tècnica en què s’usen figures retallades, ja sigui de paper o fins i
tot fotografies. Es pot fer a mà o amb ordinador, o amb la mescla d’ambdues (per exemple, ens agrada l’estampat o la
textura d’'una roba o d’un paper o una fotografia, doncs el podem retallar i bellugar directament sota la càmera o el
podem escanejar i després el retallem i el belluguem per ordinador).
Live action
S'utilitza el terme anglès live action, imatge real (o imatges reals) per referir-se a la imatge que ha estat obtinguda
mitjançant la filmació directa d’actors o elements reals, a diferència de l’animació.

WEBS SOBRE ANIMACIÓ
Festivals
www.animac.cat

Blocs i altres pàgines

www.annecy.org

www.arteyanimacion.es

www.animafest.hr

http://blog.animaholic.org

www.animamundi.com.br

http://conadeanimacion.blogs.upv.es/

www.animayo.com

http://www.companiaperfecta.com/

www.animacam.tv
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