——————————————————————————————
Què és una stop-motion?
La stop-motion és una tècnica d'animació que consisteix en
capturar fotografies consecutives d'un objecte movent-lo una mica
entre fotografia i fotografia de manera que visualitzant-les
ràpidament sembla que l'objecte es mogui.
Es construeix el moviment fotograma a fotograma; manipulant els
personatges i objectes amb les pròpies mans.
Cada grup necessita portar un mínim de 6 telèfons mòbils
(totalment carregats) amb una aplicació gratuïta que s’haurà
instal·lat prèviament.
——————————————————————————————
Procediment. Com fer la stop-motion?
1. Inventa amb el teu grup una història curta (Inici,
desenvolupament, clímax, final)
2. Col·loca el mòbil al trípode per recolzar-lo.
3. Col·loca les figures i personatges en una posició inicial sobre el
fons.
4. Pren una sola foto de la teva seqü.ncia en la posició inicial.
5. Comença la seqü.ncia d'animació fent modificacions mínimes
als personatges que es vagin a moure: pot ser només una part
del seu cos o diverses si estan caminant. Els moviments han
de ser molt petits; si veus que una figura està inestable,
assegura’t que no es canvia de posició fins a la pròxima foto.
6. Continua amb la seqü.ncia de moviment fins que acabi la
història.
—————————————————————————————

Pautes per a construir una història:
Introducció:
Presentació dels elements, l’escenari, el temps, etc.
Acció d’inici:
El punt d’inici d'una història d'acció.
Augment de l’acció:
Esdeveniments que van a conduir al clímax o punt d’inflexió.
Clímax:
El punt d'inflexió o punt de la història més intensa.
La caiguda de l'acció:
La seva història comença a concloure.
Resolució:
Un final satisfactori per a la història en què el conflicte central es
resol - o no!
——————————————————————————————
Consells per obtenir un bon résultat:
1. S’han de fer aproximadament entre 100 fotos, per poder tenir
una stop-motion de 20 segons.
2. No s’ha d’interferir en la il·luminació per evitar l’aparició
d’ombres sobre la seqüencia.
3. Es poden esborrar les fotos després d’acabar les stop-motions.
4. La paciència és vital: poden passar 45 minuts abans de veure la
teva animació.
——————————————————————————————
Podeu enviar les vostres stop-motions al correu elèctronic:
activitats@ecomuseu-farinera.org

