Flipbook Kit :

Cum să faci un flipbook

#1

Pregătește-ți materialele
coli de hârtie
foarfece
pagina 2 din kit, printată
creion
pix negru
tabletă sau telefon cu luminozitate setată la maxim
Opțional:
un cârlige cu care să-ți ții foile împreună

#2

Găsește-ți povestea sau mișcarea
Schițează câteva idei pe o hârtie, ca să te hotărăști la ce mini poveste sau mișcare vrei
să faci în flipbook. Poți să faci un omuleț din linii care face cu mâna sau o explozie mare,
un gest simplu sau ceva spectaculos. Nu trebuie să fii un mare desenator ca să faci o
mișcare reușită. Eu pot, așa că și tu poți :)
E important să ții minte că ai la dispoziție 16 bucăți de hârtie, adică mișcarea ta va avea
16 cadre (frame-uri).

#3

Începe să desenezi
Desenează primul frame pe una din bucățile de hârtie. Apoi pune o hârtie deasupra.
Pune cele 2 bucăți de hârtie pe o sursă de lumină puternică (telefon sau tabletă cu
luminozitate maximă sau la o fereastră).
Te va ajuta să obții transparență și să poți copia desenul pe următoarea hârtie. De
fiecare dată când îl copiezi, nu uita să faci și modificările mici care te vor ajuta să ajungi
la mișcarea dorită.
Poți să faci primele desene în creion, să faci un test. Dacă îți place rezultatul, retrasează
desenele cu un pix negru și șterge urmele de creion. Și iată cum faci animație
tradițională, exact ca primii animatori de la Disney!

#4

Și acum, flip it!
Pune-ți cele 16 desene în ordinea crescătoare a schimbărilor. Și după aceea, uită-te
rapid peste toate (flip it!)
Mic truc: Dacă ți se pare cam dificil, adaugă niște bucăți goale de hârtie la sfârșit (ca o
copertă de care să ții)
Dacă vrei, poți să printezi flipbook-ul pregătit deja de mine ca să te antrenezi:)
Mare spor, micule mare animator!
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