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Creació

   Stop motion

És normal parlar de les pel·lícules de cinema i dels 
actors i les actrius que les interpreten; però el que 
no  és  tan  normal  en  un  film,  és  que  els 
protagonistes siguin éssers animats, fets a mà, pels 
creadors, ninots que parlen però no tenen veu ...

Probablement  penseu  que  ens  hem tornat  bojos, 
però  no.  No  parlem  de  res  més  que  de  les 
animacions amb plastilina.

Ua proposem que traieu la vostra vena creativa i 
que seguin aquestes petites directrius feu el vostre 
propi film:

Pas 1. Planificació.

No podem posar-nos a fer ninos descontroladament 
sense tenir  una base sobre la  qual  treballar.  Per 
tant, ens cal fer esbossos, pressupostos...

Pas 2. Disseny

Un cop  s'ha  triat  el  tema,  ens  cal  dissenyar  els 
protagonistes i escenaris. No han de ser complexos, 
ja que si els hem de muntar i desmuntar, han de 
ser  senzills  al  principi   i,  quan  tinguem  més 
pràctica,  podran  ser  més  complicats.  Els 
professionals poden tardar mesos en crear aquests 
ninos.

Pas 3. Prova

Proveu  a  fer  una  escena  de  la  vostra  animació. 
Mireu  si  us  costa  moure  els  ninos,  cal  tenir  en 
compte que ha de tenir una duració curta...

Pas 4. Llum, càmara...

I acció! Tot a punt per començar a gravar, només us 
cal seguir la planificació(pas 1).

Pas 5.Edició

Un cop tingueu totes les fotografies, guardeu-les al 
vostre ordinador. No podreu continuar si no teniu 
un editor de vídeo, és una eina imprescindible. Si el 
teniu, heu de saber que les transicions i el temps 
entre foto i foto ha de ser força curt.

Consells

● SI  teniu prou manya, feu moltes fotografies 
per cada petit moviment, així es veurà més 
real.

Heu de tenir paciència: crear una pel·lícula 
en una tarda és  gairebé impossible.

● Penseu que per fer aquestes pel·lícules els 
directors  d'aquestes,  assisteixen  a  les 
classes de les escoles professionals. Cal dir, 
però, que la qualitat del nostre film no serà 
com la d'una pel·lícula professional.

Si  voleu  saber  com  més  sobre  les  pel·lícules 
d'animació  i  els  professionals  que  les  fan,  podeu 
visitar:

http://www.escuelalagares.com/

Escola d'Animació amb Plastilina a Barcelona, a la 
web hi trobareu vídeos d'exemple.

I ja ho sabeu...LLum, Càmara i... 
Acció!

Voleu jugar a ser director?

http://www.escuelalagares.com/

