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Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Assumimos que você concorda com a prática, mas você pode não permitir tal uso. Aceito mais fãs esperando por uma possível sequência de Solo: Uma História Star Wars muito pouco, devido à bilheteria ruim que o filme alcançou. As pontas soltas da história, no
entanto, ainda podem obter respostas! Um novo rumor indica que Darth Maul (Ray Park) e Si'ra (Emilia Clarke) estarão na série, que deve se concentrar em Obi-Wan Kenobi! A produção da série para a Disney, no entanto, também segue como um rumor. De acordo com o site We Got This Covered, a série focada em
personagens é o próximo serviço de streaming de grande prioridade da Disney. E esta é a mesma página que agora aponta Darth Maul e Si'ra como parte do programa. Nossa fonte agora nos diz que o estúdio vai pegar um par de personagens solo chave para a série: zi'Ra (Emilia Clarke) e Darth Maul (Ray Park).
Embora eles nos assegurassem que a série ainda pertenceria a Obi-Wan, a esperança é usar o projeto para amarrar alguns dos finais livres do solo: Uma história de Star Wars termina com um cliffhanger em que Zi'ra, o primeiro amor de Han Solo, encontra-se aliado de Darth Maul, o verdadeiro comandante da
organização criminosa Crimson Dawn.It também vale lembrar que Mole e Kenobi têm uma longa história juntos, enfrentando Star Wars : A Ameaça Fantasma e Star Wars: A relação polêmica de Guerras Clônicas só termina em Star Wars: Os Rebeldes, quando os Jedi seguram os Sith de uma vez por todas. Embora
faça sentido incluir dois personagens da suposta série Obi-Wan, a informação não foi confirmada pela Disney e pela Lucasfilm e deve ser considerada rumor. Mas o que você acha da oportunidade? A próxima produção de Star Wars será Star Wars: A Ascensão de Skywalker, que tem estreia prevista para 19 de
dezembro. FIQUE NO INTERIORStar War: A teoria da Ascensão Skywalker afirma que Palpatine deu à luz Rey! Star Wars: A Ascensão de Skywalker Rey terá novas habilidades, diz diretor! Star Wars: A Ascensão do Filme Skywalker pode ter memórias com personagens clássicos! Star Wars IX (J.J. Abrams revela
detalhes emocionantes sobre Lea em Star Wars personagem Emilia Clarke's Star Wars personagem no filme Solo: Uma História Star Wars (2018)Primeira apariçãoSmost mais procurado (2018)Última aparição de A Galáxia dos Heróis (2018)Criado por Jonathan Kasdan Lawrence Kasdan Informações sobre retrato
intra-fitaVidumanGenderFemaleTitleLieutenantLieutenantLieutenantLieutentantLieutentLieutent e direita Crimson Dawn (Mole) Juntando-se a White Worms Crimson Significant OtherHan SoloHomeworldCorellia Si'ra é um personagem fictício da franquia Star Wars , aparece pela primeira vez no filme Solo: A Star Wars
Story de 2018 e é interpretado pela atriz inglesa Emilia Clarke. Praticando Thelis Kesi, ela é a melhor amiga de infância de Han Solo e o primeiro amor do planeta Corellia. Casal vive em antes de ser capturado e ele escapar do planeta. Posteriormente, tornou-se tenente do sindicato do crime Crimson Dawn. O
personagem foi destaque na prequela Mais Procurados de Ray Carson em 2018. A aparição do filme Solo: Uma História Star Wars No filme de 2018 Star Wars Anthology Solo: A Star Wars Story, Si'ra é apresentado como um ladrão de rua órfão que vive no mundo da construção naval de Corellia. Ela e seu amante,
Khan, tentam usar uma valiosa fonte de coaxes de combustível para subornar seu caminho através de um posto de controle para evitar o planeta e uma gangue criminosa está perseguindo-os. Ela está detida, mas insta Khan a continuar sem ela. Ele faz, e promete voltar por ela. Três anos depois, procurando fundos
para comprar um navio para retornar a Corellia, Khan está envolvido em persuadir um assalto que dá errado. Ele acompanha seu novo colaborador Tobias Beckett para explicar sua incapacidade de Dryden Vos, uma autoridade criminal de alto escalão no sindicato Crimson Dawn. Khan e Si'ra estavam reunidos, como
ela agora é uma tenente sênior de Vosa. Khan propõe um plano arriscado para roubar coácílio não refinado de minas no planeta Kessel; Vos aprova, mas insiste que ele deve acompanhar a equipe. Ela os leva a Lando Kalrissian, um experiente contrabandista e piloto que concorda em se juntar à missão com seu
navio Millennial Falcon em troca de uma parte dos lucros. O roubo é um sucesso, mas Khan e Si'ra simpatizam com a causa dos rebeldes, que estão tentando impedir que os sindicatos e o Império Galáctico ganhem maior domínio sobre a galáxia. Eles estão tentando enganar Vousa, mas a dupla travessia de Beckett
já alertou o senhor do crime sobre seu plano. Uma vez ajudado por Han, ele diz a Vos que ela provará sua lealdade a ele sacrificando o que ela ama e avançando sobre Khan. Em vez disso, ela mata Vousa e manda Khan para Beckett. Uma vez sozinho, ele entra em contato com o chefe de Vos, Mole, para informá-lo



do fracasso da missão e reivindicar a posição de Vos no sindicato. A série animada Star Wars Force of Destiny No episódio de 2018 de Triplecross de Star Wars Force Of Destiny, o pirata Hondo Ohnaka e o caçador de recompensas IG-88 perseguem Zi'ra, que os coloca uns contra os outros para receber o prêmio
neles. Literatura de zi'ra é destaque em The Most Wanted por Ray Carson. O romance é dedicado a Khan e Si'ra pouco antes dos eventos de Solo: A Star Wars Story. Foi publicado pela Disney-Lucasfilm Press em 25 de maio de 2018, em conjunto com o filme. Os jogos aparecem como um personagem jogável em
Star Wars: Galaxy of Heroes, um jogo de RPG móvel desenvolvido pela Capital Games e publicado pela Electronic Arts. Entre eles, uma figura de 12 polegadas de Si'ra (Corellia), que tem um design inspirado no filme, uma figura de 6 polegadas de ação hasbro dentro da linha do jogo Star Wars: Black Series, Figura
Funko Pop, Estatuetas de Lego Star Wars, Star Wars Nerf Sie'Ra blaster de Hasbro, Star Wars trouxas figura, figura, como camisetas com a imagem do personagem. A descrição do personagem é apresentada como um ladrão sério, apaixonado por Khan e sonhando em fugir das favelas do planeta Corellia. Eles são
separados por circunstâncias, e quando se reúnem anos depois, ambos passam por experiências que mudam a vida. Clark o chamou de homem mau que meio que segue o arco fatal de uma mulher e disse: Ela tem alguns disfarces, mas na verdade, ela está apenas lutando para permanecer viva. Se você tem uma
senhora realmente glamorosa em um ambiente realmente bagunçado, você meio que sabe que o glamour esconde algumas estradas ásperas. Um diretor, Ron Howard, descreveu Si'ra como secreta, escorregadia e moralmente duvidosa - um tipo muito diferente de personagem de Daenerys Targaryen, personagem
de Clarke em Game of Thrones, da HBO. Clarke observou que sua personagem solo não se parece com as mulheres que você viu em Star Wars, e disse que Si'ra é diferente das outras mulheres que interpretei, mas as semelhanças estão em seus instintos de força e sobrevivência. É só um pouco mais de areia. Ela
disse: 'Nós vamos bater em você com um personagem que pode muito bem ser um cara porque você duvida dos motivos dela. É mesmo... emocionante no universo de Star Wars porque nunca aconteceu. Clarke disse: A jornada de Si'ra certamente depende de sobrevivência e força. O que eu sentia por ela era sim,
essa garota tem o núcleo de aço. Chamando Si'ra de femme fatale galáctica, Anthony Breznikan, da Entertainment Weekly, escreveu: Esta é uma personagem que não quer que seu currículo completo esteja lá. Ela é uma mulher de sombras, de segredo. Ela é uma mulher de muitas identidades, as verdadeiras
escondidas e visíveis apenas para aqueles em quem ela confia, que não pode ser ninguém... É também uma das principais forças que formam o Khan do jovem contrabandista. Clarke disse: Cada parte dele como personagem é refletida em Han Solo, a quem conhecemos e amamos. Ela explicou: A coisa bonita sobre
esta história han solo é destacar todos os aspectos mais brilhantes do personagem de Han Solo e as características desses aspectos nos personagens que ele encontra em seu caminho para se tornar quem ele é... Você vê todos esses elementos diferentes que compõem quem ele é através de pessoas e interações e
relacionamentos, assim como todos nós fazemos como seres humanos. Nós somos apenas a personificação de nossa experiência... Você vê seu começo, esse patife amoroso. Você tem o ajuste fino dele ao longo de todos esses relacionamentos, e zi'ra é um daqueles relacionamentos que o influencia como um
personagem ... O objetivo é que haja uma sombra de zi'ra em Khan como um símbolo que conhecemos. Esta garota é outra textura que compõe quem ele é quando o conhecemos pela primeira vez. De acordo com o coautor de Solo Jonathan Kasdan, Si'ra é a experiência formativa de Khan no romance, e essa
experiência tem um impacto muito direto nas relações que ele tem mais tarde com pessoas como Leia. Descrição relação com Khan, Clark explicou que eles cresceram como camaradas, essencialmente. Eles cresceram como amigos, como parceiros no crime. Obviamente há um lado romântico nas coisas. Mas
cresceram juntos. Então eles eram crianças juntos. Ela disse que mais tarde, nesta relação, o que você vê com si'ra é que ela é um mistério. Clarke também comentou: Há essa alegria básica na história da Origem porque você sabe onde eles acabam. E zi'ra está longe de ser visto, então... Algo aconteceu!... Algo deve
ter acontecido para afetá-lo como pessoa, mas para nós, fãs, não sabemos disso. Emilia Clarke interpreta Sia em Solo: Uma História Star Wars em outubro de 2016, Tessa Thompson, Naomi Scott, Zoe Kravitz, Emilia Clarke, Kirsi Clemons, Jessica Henwick e Adria Arjona são vistas em solo em Solo: Uma História Star
Wars. Clark, conhecida por seu papel como Daenerys Targaryen na série de fantasia da HBO Game of Thrones, foi escalada no mês seguinte. Clark disse à Vanity Fair que ela lutou com o personagem sob a direção dos codiretores de Solo, Phil Lord e Chris Miller, e procurou conselhos do pai e filho dos roteiristas do
filme, Lawrence e Jonathan Kasdan. Ela disse sobre o papel: Ela vai ser o tipo de personagem que vai mantê-lo em seus pés, e eu acho que foi uma das maiores coisas que me atraiu para ela como um personagem, e eu estava realmente animado. Si'ra foi destaque em um episódio em 25 de maio de 2018, de
Triplecross da série animada 2D Star Wars of Destiny dublada por Olivia Haq. A recepção geral foi bem recebida por críticos e fãs, com muitos se referindo a ela como o aspecto mais proeminente e fascinante de Solo: Uma História Star Wars. Pete Morrison do Relatório Rebeldes nomeou-a a melhor personagem do
filme. Alegando que Emilia Clarke pula da franquia de gênero para Game of Thrones para outra em uma galáxia muito, muito distante e consegue ter o arco de enredo mais complexo e interessante de qualquer personagem do filme. Margarita Tan, do Futurismo, escreveu que Si'ra é um personagem complexo que não
é apenas inteligente e engenhoso, mas também alguém que pode cuidar de si mesmo. Tan concluiu que não é difícil ver por que muitos fãs estavam tão ansiosos para ver o personagem em mais aventuras na tela. Dana Brandt do The Daily Cardinal criticou o arco da personagem, alegando que zi'ra, e portanto sua
relação com Khan, foi subdesenvolvida. Casey Cipriani de Bustle sugere que Si'ra pode ter sido um Sith, e afirma que a vilã que pode usar a Força nunca foi retratada em Star Wars. O futuro Muitos manifestaram interesse em acompanhar a história do si'ra. Derrick Clements do Daily Harold escreveu: Ela é
apresentada como um personagem com profundidade e mistério de sobra. Acima de tudo, onde o filme a deixa extremamente cheia de possibilidades. Escrevendo para quadrinhos Rita Dorsch proclamou sua vez em Solo como a parte mais interessante do filme e continuou a empurrar que qualquer continuação
precisaria se concentrar nela. Angelica Floria de Bustle disse: O teimoso combatente interpretado por Clark parece ter começado seu papel no universo de Star Wars. Ela observa que Clark assinou vários filmes e acrescenta que o final de Solo deixa claro que futuros projetos de Star Wars podem continuar a história do
futuro de Si'ra e Darth Maul com Crimson Dawn. Perguntas: Lehane, Jim. Star Wars: A crítica mais procurada: The Perfect Khan e si'ra adventure story. AIPT. Recebido 2020-03-31. Os jogos de Star Wars estão recebendo mudanças especiais com um novo solo: Star Wars Story Content. StarWars.com. 2018-06-06.
Recebido 2020-04-16. Star Wars: Galaxy of Heroes Out Now - IGN, Extraído 2020-04-16 - Solo: Uma História Star Wars 12 Si'ra (Corelli) Figura. www.target.com. recebeu 2020-04-16. Solo Star Wars Story de Si'Ra Deluxe Action Figure. O ToyVise. Recebido 2020-04-16. Hasbro: Solo: A História da Série Negra star
wars por Si'Ra (Corellia) . 2018-04-05. Recebido 2020-04-16. Funko Solo: Star Wars Story Pop! Cabeça bobble de vinil. HotTopik. Recebido 2020-04-16. SI'ra - LEGO Star Wars Characters - LEGO.com for Kids - EUA. www.lego.com. recebeu 2020-04-16. SI'ra : LEGO Star Wars: Alvo. www.target.com. recebeu 2020-
04-16. Star Wars Nerf Si'Ra Blaster. nerf.hasbro.com. recebeu 2020-04-16. Star Wars Poderosos Trouxas de Ci'Ra. BigBadToyStore. Recebido 2020-04-16. Solo: A Star Wars Story of a Women's T-shirt - Customd ShopDisney. shopDisney.com. recebeu 2020-04-16. Asher Perrin, Emmett (25 de maio de 2018). Solo: A
história de Star Wars é encantadora, se um pouco preguiçosa como o próprio Khan. Tor.com. recebido em 31 de maio de 2018. Scott, A.O. Review: Solo: A Star Wars Story responde a perguntas que você pode não ter feito. O New York Times. Boo, Bernard (15 de maio de 2018). Contra todas as probabilidades, Solo:
A Star Wars Story sobe. PopMaters. Recebido em 15 de maio de 2018. Peter Travers,15, 2018. Crítica solo: A história de origem de Star Wars No.1 Rogue Plays é muito seguro. Rolling Stone. Recebido em 15 de maio de 2018. b c d e Smith, Nigel (23 de maio de 2018). Emilia Clarke sobre por que sua Femme Fatale
em Solo não se parece com as mulheres que você viu em Star Wars. Pessoas. Recebido em 31 de maio de 2018. a b c d e f g Breznican, Anthony (8 de fevereiro de 2018). De Game of Thrones a Star Wars: Emilia Clarke em sua mulher fatal solo. Entertainment Weekly. Recebido em 30 de maio de 2018. b c Robinson,
Joanna (23 de maio de 2018). História de Capa: Emilia Clarke em um voo solo. Vanity Fair. Recebido em 18 de junho de 2018. Justin Kroll,5, 2016. Han Solo Movie: Tessa Thompson e Zoe Kravitz estão entre os testes para líderes femininas. Diferentes. Arquivo do original datado de 2 de fevereiro de 2017. Recebido
em 30 de janeiro de 2017 b Kroll, Justin (18 de novembro de 2016). Emilia Clarke se junta ao spinoff han solo de Star Wars. Diferentes. Arquivo de fora 29 de janeiro de 2017. Recebido em 30 de janeiro de 2017. Emilia Clarke se junta ao filme autônomo de Han Solo. StarWars.com. 18 de novembro de 2016. Arquivo do
original de 29 de janeiro de 2017. Recebido em 30 de janeiro de 2017. Macias, Jonamarier (29 de maio de 2018). Si'ra de Solo: A Star Wars Story aparece em sua própria Force Short Destiny. Artilheiro Vuki. Recebido em 31 de maio de 2018. Cruz, Megan (4 de junho de 2018). Star Wars Blaster Canon Podcast: Solo,
Force of Destiny, Last Shot. Dan Geek! Recebido em 9 de julho de 2018. Plant, Corey (23 de maio de 2018). Solo's Si'ra terá sua própria fortuna episódio animado. Voltar. Recebido em 31 de maio de 2018. 5 razões pelas quais amamos zi'ra. StarWars.com. 2018-06-15. Recebido 2020-04-16. Solo: A história de Star
Wars é a melhor e pior - nossa revisão global - CNET. 2018-08-19. Arquivo do original para 2018-08-19. Recebido 2020-04-16. Morrison, Pete (2018-06-02). Por que si'ra é o melhor personagem em solo: Uma História Star Wars. Rebeldes relatam. Recebido 2020-04-16. Emilia Clarke em Si'ra - O que sabemos sobre a
personagem enigmática em Solo: Uma História Star Wars. Futurismo. Recebido 2020-04-16. Solo: A Star Wars Story é um disco cheio de ação estrelado por um atirador galáctico. Cardeal Diário. Recebido 2020-04-17. O que a decisão de si'ra no final de 'Solo' realmente significa. Agitação. Recebido 2020-04-17.
Derrick Clements. Eu não me importo se Solo está desapontado nas bilheterias - Eu quero ver um spin-off zi'ra o mais rápido possível. O Daily Herald. Recebido 2020-09-02. Star Wars: Qualquer filme solo deve se concentrar em Zi'ra, não Khan. CBR. 2020-05-30. Recebido 2020-09-02. Será que si'ra vai estar em mais
filmes de Star Wars? Emilia Clarke insinuou o futuro de sua personagem. Agitação. Recebido 2020-09-02. Links externos de si'ra em StarWars.com Databank si'ra no Wookieepedia, Wikis de Star Wars extraídos de 2Esta artigo tem vários problemas. Por favor, ajude a melhorá-lo ou discuta esses assuntos na página
de discussão. (Saiba como e quando excluir esses modelos de mensagem) Este artigo é escrito como uma reflexão pessoal, ensaio pessoal ou ensaio argumentativo, ele fala sobre os sentimentos pessoais do editor da Wikipédia ou apresenta um argumento original sobre o tema. Por favor, ajude a melhorá-lo
reescrevendo-o em um estilo enciclopédico. (Janeiro de 2019) (Saiba como e quando excluir esta mensagem de modelo) Este artigo pode ter contido pesquisas originais. Por favor, melhore-o verificando as alegações feitas e adicionando links. As aplicações que consistem apenas em pesquisa original devem ser
removidas. (Janeiro de 2019) (Saiba como e quando excluir esta mensagem de modelo) Este artigo precisa de cotações adicionais para verificar. Por favor, ajude a melhorar este artigo adicionando citações a fontes confiáveis. Não-fontes de materiais podem ser desafiados e removidos. Encontre fontes: Animação
Tradicional - Jornais Livros JSTOR (janeiro de 2017) (Saiba como e quando excluir esta mensagem de modelo) modelo) como e quando remover esta mensagem padrão) Pintar com tinta acrílica na parte de trás dos participantes já tatuados. Animação tradicional (ou animação clássica, animação cel, animação
desenhada à mão, animação 2D ou apenas 2D) é uma técnica de animação na qual cada quadro é desenhado à mão. A técnica era a forma dominante de animação no cinema até o advento da animação computacional. O processo de animação de produção geralmente começa depois que a história é concebida. O
material de origem oral ou literária deve ser transformado em um roteiro de filme animado do qual o storyboard se passa. O storyboard tem uma espécie de um pouco semelhante aos painéis cômicos, e filmou uma cena de encenação, atuação e quaisquer movimentos de câmera que estarão presentes no filme. As
imagens permitem que a equipe de animação planeje o fluxo da trama e a composição das imagens. Os artistas do Storyboard terão reuniões regulares com o diretor e podem ter que redesenhar ou reformular a sequência muitas vezes antes de ele cumprir a aprovação final. Gravação de voz Antes do início da
animação verdadeira é gravado uma trilha sonora preliminar ou faixa de arranhão, para que a animação possa ser sincronizada com mais precisão com a trilha sonora. Dada a maneira lenta e metódica na qual a animação tradicional é produzida, é quase sempre mais fácil sincronizar animações com uma trilha sonora
existente do que sincronizar a trilha sonora a uma animação existente. A trilha sonora completa do desenho animado incluirá música, efeitos sonoros e diálogos realizados por dubladores. No entanto, a faixa de arranhão usada durante a animação geralmente contém apenas vozes, quaisquer músicas vocais para as
quais os personagens devem cantar juntos, e partituras musicais temporárias de faixas; A pontuação final e os efeitos sonoros são adicionados durante a pós-produção. No caso do anime japonês, como a maioria dos desenhos animados de som até 1930, o som foi pós-sincronizado; ou seja, a trilha sonora foi gravada
após o final dos elementos do filme, assistindo ao filme e executando os diálogos, músicas e efeitos sonoros necessários. Alguns estúdios, mais notavelmente Fleischer Studios, continuaram a sincronizar seus desenhos animados durante a maior parte da década de 1930, permitindo a presença de anúncios
murmurados presentes em muitos desenhos animados popeye sailor e betty boop. Animado Normalmente, um rolo anamático ou de história é criado após a gravação da trilha sonora, mas até que a animação completa comece. Animatic geralmente consiste em fotos de storyboard, cronometrados e cortados junto com
uma tela sônica. Isso permite que animadores e diretores trabalhem através de qualquer script e questões de tempo que possam existir com o storyboard atual. Se necessário, o storyboard e a trilha sonora são alterados, e os novos animatics podem ser criados e considerados em conjunto com o diretor até que o
storyboard seja melhorado. A edição de um filme em um estágio anamático impede a animação de cenas que Editado do filme; como a animação tradicional é um processo muito caro e demorado, criando cenas que A edição do desenho animado completo é estritamente evitada. As agências de publicidade hoje usam
animatics para testar seus comerciais antes de serem feitos em pontos completos. Os animadores utilizam obras de arte desenhadas, com peças móveis (como uma mão que alcança um produto, ou uma cabeça que gira). Os vídeos de storyboard são semelhantes aos animatics, mas não têm partes móveis.
Fotomática é outra opção ao criar locais de teste, mas em vez de usar arte desenhada, há uma sessão em que centenas de fotos digitais são tiradas. Um grande número de imagens para escolher pode tornar o processo de criação de publicidade de teste um pouco mais fácil, em vez de criar animatic, porque
mudanças na arte desenhada levam tempo e dinheiro. Fotomática geralmente são mais caras do que animatics, pois podem exigir filmagens e talento na câmera. No entanto, o advento de um software de edição de imagens e fotografia de estoque acessível permite a criação fotomática barata usando itens de estoque
e compósitos de fotos. O design e a linha do tempo do storyboard são então enviados para os departamentos de design. Os designers de personagens preparam folhas de modelo para quaisquer personagens e adereços que aparecem no filme; e eles são usados para ajudar a padronizar aparência, posturas e gestos.
Os modelos de folhas geralmente incluem reviravoltas que mostram como um personagem ou objeto se parece em três dimensões, juntamente com poses e expressões especiais padronizadas, para que os artistas que trabalham no projeto possam ter um guia para designação, a fim de entregar um trabalho
consistente. Às vezes, pequenas estátuas, conhecidas como maquetes, podem ser feitas para que o animador possa ver como o personagem se parece em três dimensões. Ao mesmo tempo, os estilistas de fundo farão um trabalho semelhante para quaisquer configurações e locais presentes em storyboards, e
diretores de arte e estilistas de cores determinarão o estilo artístico e os esquemas de cores a serem usados. Enquanto o projeto está em andamento, o diretor de tempo (que em muitos casos será o diretor principal) leva animatic e analisa exatamente quais são exatamente os desenhos, e sobre quais quadros
precisarão de movimentos labiais. Uma folha de exposição (ou lista X para brevidade) é criada; É uma mesa impressa que quebra a ação, o diálogo e o som quadro a quadro como guia para animadores. Se o filme for baseado mais fortemente na música, a barra de defensores da folha pode ser preparada além da ou
em vez da lista X. Os barlists mostram a conexão entre a tela de ação, o diálogo e a notação musical real usada na partitura. O layout do layout começa após a conclusão dos projetos e aprovados pelo diretor. O processo de layout é o mesmo que bloquear tiros do cineasta no ar. É aqui que os artistas de layouts de
fundo determinam os ângulos da câmera, trajetórias da câmera, iluminação sombreamento da cena. O artista do layout do personagem determinará as principais poses para os personagens da cena e fará um desenho para indicar cada pose. Para curtas-metragens, layouts de personagens são frequentes Diretor. O
layout dos desenhos e storyboards são então emendados, juntamente com o áudio e a forma animada (não confundir com seu antecessor, a bobina leica). O termo animado foi originalmente cunhado pela Walt Disney Animation Studios. Animação Depois que o animatic é finalmente aprovado pelo diretor, a animação
começa. No processo tradicional de animação, os animadores começarão desenhando sequências de animação em folhas de papel perfurado transparente para combinar com as barras de pinos em suas mesas, muitas vezes usando lápis coloridos, uma imagem ou quadro de cada vez. O Peg Bar é uma ferramenta de
animação usada em animações tradicionais (cel) para trabalhos a vapor. Pinos na barra de pinos combinam buracos no papel. Ele é anexado a uma mesa de animação ou mesa de luz, dependendo de qual é usado. Um animador de chave ou animador de chumbo desenhará desenhos-chave em uma cena usando
layouts de caracteres como guia. O animador-chave desenha quadros suficientes para passar pelas poses básicas realizadas pelo personagem; Na sequência do personagem salta através da lacuna, o animador chave pode desenhar um quadro do personagem como ele está prestes a saltar, dois ou mais quadros
como o personagem voa através do ar e o quadro para o personagem pousa do outro lado da lacuna. O tempo é importante para os animadores desenhando esses quadros; cada quadro deve corresponder exatamente ao que acontece na trilha sonora quando o quadro aparece, caso contrário, a discrepância entre o
som e o visual distrairá o público. Por exemplo, em produções de alto orçamento, um grande esforço é feito para fazer a boca de um personagem falante combinar na forma de som que o ator produz enquanto fala. Enquanto trabalha no palco, o animador-chave geralmente prepara um teste de lápis da cena. Teste
lápis uma versão muito mais áspera da cena animada final (muitas vezes desprovida de muitos detalhes de caráter e cores); os desenhos de lápis são rapidamente fotografados ou digitalizados e sincronizados com as trilhas sonoras necessárias. Isso permite que você revise e melhore a animação antes de entregar o
trabalho aos seus assistentes animadores, que adicionarão detalhes e alguns dos quadros faltantes na cena. O trabalho dos animadores assistentes é revisado, verificado a lápis e corrigido até que o animador principal esteja pronto para se encontrar com o diretor e verificar sua cena ou considerar o diretor, produtor e
outros membros-chave da equipe criativa. Assim como no palco do storyboard, o animador pode precisar repintar a cena muitas vezes antes que o diretor a aprove. Em produções animadas de alto orçamento, muitas vezes cada personagem principal terá um animador ou um grupo de animadores dedicados
exclusivamente ao desenho desse personagem. O grupo será composto por um animador curador, um pequeno grupo de animadores-chave e um grande grupo de assistentes animadores. Para cenas onde os dois personagens interagem, os animadores chave para ambos os personagens decidirão qual é o
apresentador principal cena, e este personagem será desenhado primeiro. O segundo personagem será animado para responder e apoiar as ações do personagem protagonista. Após a aprovação da animação-chave, o animador principal direciona a cena para o departamento de limpeza, composto por animadores de
limpeza e intermediários. Limpe os animadores para levar os desenhos dos animadores e assistentes e rastreá-los até um novo pedaço de papel, certificando-se de incluir todos os detalhes presentes nas folhas do modelo original, para que o filme mantenha a coesão e consistência no estilo artístico. Os intermediários
desenharão em qualquer quadro ainda faltando entre desenhos de outros animadores. Este procedimento é chamado de interpolação. Os desenhos resultantes estão novamente em lápis e potboxed até que se realizem. Em cada etapa durante a animação do lápis, obras de arte aprovadas são emendadas em uma
bobina leica. Este processo é o mesmo para animação de personagens e animação de efeitos especiais, que é feito em departamentos separados na maioria das produções de alto orçamento. Os animadores de efeitos animam qualquer coisa que se mova e não seja um personagem, incluindo adereços, veículos,
carros e fenômenos como fogo, chuva e explosões. Às vezes, em vez de desenhos, uma série de processos especiais são usados para criar efeitos especiais em filmes de animação; Rain, por exemplo, foi criado em filmes de animação da Disney desde o final dos anos 1930, filmando tomadas de água em câmera
lenta em frente a um fundo preto, com o resultado do filme sobreposto à animação. Teste de lápis Depois que todos os desenhos são limpos, eles são então fotografados em uma câmera animada, geralmente em um filme de estoque preto e branco. Atualmente, testes de lápis podem ser feitos usando uma câmera de
vídeo e software de computador. Backgrounds Enquanto a animação é feita, os artistas de fundo desenharão conjuntos sobre os quais a ação de cada sequência animada ocorrerá. Esses fundos são geralmente feitos em gouache ou tinta acrílica, embora algumas produções animadas tenham usado fundos feitos em
aquarelas ou tinta a óleo. Artistas de fundo acompanham de perto o trabalho de artistas zombadores de fundo e estilistas de cores (que geralmente é compilado no livro para seu uso), de modo que as origens resultantes são harmoniosamente em tom com desenhos de personagens. Tinta tradicional, tinta e câmera
Após a limpeza e entre os desenhos para a sequência serão concluídos, eles são preparados para fotografia, um processo conhecido como tinta e tinta. Cada desenho é então transferido do papel para uma fina e clara folha de plástico chamada participantes, encurtando o nome do material para celuloide (o nitrato
original de celulose inflamável foi posteriormente substituído por um acetato de celulose mais estável). O contorno da tinta de desenho ou fotocópias por pessoa, e gouache, acrílico ou um tipo semelhante de tinta usada na parte de trás dos cels adicionam cor às tonalidades apropriadas. Em muitos casos, os símbolos
terão mais Paleta de cores nomeada Eles; o uso de cada um deles depende do humor e iluminação de cada cena. A qualidade transparente dos participantes permite que cada personagem ou objeto no quadro seja animado em diferentes cels, pois os participantes de um personagem podem ser vistos sob o cel de
outro; e o fundo opaco será visível sob todos os cels. Quando toda a sequência foi movida para cels, o processo de fotografia começa. Cada participante envolvido na sequência de quadros é empilhado em cima um do outro, com o fundo na parte inferior da pilha. Um pedaço de vidro é abaixado em uma obra de arte
para suavizar quaisquer distúrbios, e a imagem composta é então fotografada por uma câmera de animação especial, também chamada de câmera de arquibancada. Os cels são removidos, e o processo é repetido para o próximo quadro até que cada quadro na sequência seja fotografado. Cada participante tem furos
de registro, pequenos buracos ao longo das bordas superior ou inferior dos participantes, que permitem que os participantes sejam colocados nas barras de pinos apropriadas na frente da câmera para garantir que cada participante esteja alinhado com um na frente dele; Se os cels não estiverem alinhados desta
forma, a animação, quando reproduzida a toda velocidade, parecerá nervosa. Às vezes, os quadros podem precisar ser fotografados mais de uma vez, a fim de realizar superposições e outros efeitos da câmera. Os painéis são criados por cels móveis ou fundos um passo de cada vez durante a sequência de quadros
(a câmera não pan, ela só escala e sai). A câmera filmou animação tradicional. Veja também fotografia aérea. À medida que as cenas saem do tiro final, elas são emendadas em uma bobina leica, tendo lugar de ossicing lápis. Uma vez que cada sequência da produção foi fotografada, o filme final é enviado para
desenvolvimento e processamento, enquanto a música final e os efeitos sonoros são adicionados à trilha sonora. Novamente, a edição no sentido tradicional de live action geralmente não é feita em animação, mas se necessário, é feita neste momento, até que a impressão final do filme esteja pronta para duplicação
ou transmissão. Entre os tipos mais comuns de animação está a arquibancada da câmera Oxberry. Tais câmeras sempre foram feitas de alumínio anodizado preto, e geralmente tinham 2 barras de pino, 1 na parte superior e 1 na parte inferior da caixa de luz. A Série Oxberry Master tinha 4 barras de pinos, 2 acima e 2
mais baixas, e às vezes usa uma barra flutuante de pinos também. A altura da coluna em que a câmera foi instalada determinou o número de zums atingidos pela obra de arte. Tais câmeras eram caixas mecânicas maciças que podiam pesar cerca de uma tonelada e levar horas para quebrar ou ajustar. Nos últimos
anos, câmeras de arquibancada de animação, motores de stepper controlados por computadores foram anexados a vários eixos de tráfego de câmeras, economizando assim muitas horas de manivelas de mão dos operadores humanos. Gradualmente, técnicas de gerenciamento de tráfego foram adotadas Indústria.
Os processos de tinta e pintura digital gradualmente fizeram esses métodos tradicionais de animação e e Desatualizado. Tinta digital e tinta são o processo atual, chamado tinta digital e tinta, assim como tinta e tinta tradicionais até que os desenhos de animação sejam concluídos; Em vez de serem traduzidos para
cels, os desenhos dos animadores são digitalizados no computador ou atraídos diretamente para o monitor do computador usando tablets gráficos (como o tablet Wacom Cintiq), onde são pintados e processados usando um ou mais pacotes de software diferentes. Os desenhos resultantes estão conectados ao
computador em seus respectivos fundos, que também foram digitalizados no computador (se não pintado digitalmente), e o computador exibe a filmagem final ou exportação de um arquivo de vídeo digital usando um videocassete vcr ou selo de filme usando um dispositivo de saída de alta resolução. O uso de
computadores facilita a troca de obras de arte entre departamentos, estúdios e até mesmo países e continentes (na maioria das produções de animação americana de baixo orçamento, a maior parte da animação é realmente feita por animadores que trabalham em outros países, incluindo Coreia, Taiwan, Japão,
China, Cingapura, México, Índia e Filipinas). À medida que o custo de inking e roubar novos cels para filmes de animação e programas de TV e reutilização de cels mais antigos para novos programas de TV animada e filme subiu e o custo de fazer a mesma coisa digitalmente caiu, finalmente, o processo de tinta digital
tornou-se o padrão para futuros filmes de animação e programas de TV. Hanna-Barbera foi o primeiro estúdio de animação americano a introduzir um sistema de animação de computador para usar tinta digital e tinta. Após um compromisso com a tecnologia em 1979, o cientista da computação Mark Leva liderou o
Laboratório de Animação Hanna-Barber de 1980 a 1983, desenvolvendo um sistema de tinta e tinta que foi usado em cerca de um terço da produção doméstica da Hanna-Barbera, começando em 1984 e continuando até ser substituído por software de terceiros em 1996. Além de economizar dinheiro em comparação
com o padrão cel tradicional de 5 a 1, o sistema Hanna-Barbera também permitiu que câmeras multiplanos fossem evidentes em produções H-B, como um filhote chamado Scooby-Doo (1988). Tinta digital e tinta são usadas no Walt Disney Animation Studios desde 1989, onde foi usada para a última cena do arco-íris
em A Pequena Sereia. Todos os recursos animados subsequentes da Disney foram digitalmente tatuados e pintados (começando com Lifeguards Down Under, que também foi o primeiro grande longa-metragem a usar tinta digital e tinta), usando a própria tecnologia CAPS (Computer Animation Production System) da
Disney desenvolvida principalmente pela Pixar Animation Studios. O sistema CAPS permitiu que os artistas da Disney usassem técnicas coloridas de linha de tinta, principalmente perdidas na era da xerografia, bem como multiplano sombreamento misto, e integração mais fácil com fundos 3D CGI (como na sequência
de salão no filme de 1991 A Bela e a Fera), adereços e personagens. Enquanto Hannah-Barbera e Disney Disney introduzindo tinta digital e pintura, levou o resto da indústria mais tempo para se adaptar. Muitos cineastas e estúdios estão relutantes em passar para o processo digital de tinta e tinta porque achavam que
a animação de cor digital pareceria muito sintética e perderia o apelo estético dos participantes não informatizados por seus projetos. Muitas séries animadas ainda são animadas em outros países, usando o processo tradicionalmente tatuado e pintado de participantes em 2004, embora a maioria tenha mudado para o
processo digital em algum momento durante seu lançamento. O último grande longa-metragem a usar tinta e tinta tradicionais foi A Atriz do Milênio de Satoshi Kona (2001); A última grande produção de animação no Ocidente a usar o processo tradicional foi Ed, Edd n Eddy e Os Simpsons, do Cartoon Network, que
mudou para pintura digital em 2004 e 2002, respectivamente, enquanto a última grande produção animada em geral a abandonar a animação foi a adaptação televisiva de Sazae-san, que permaneceu fiel à técnica até 2015, quando mudou para animação totalmente digital. Antes disso, a série levou animação digital
apenas para seus créditos de abertura em 2009, mas manteve o uso de cels tradicionais para o conteúdo principal de cada episódio. Pequenas produções como Hair High (2004), de Bill Plimpton, usaram cels tradicionais muito tempo após a introdução da tecnologia digital. A maioria dos estúdios hoje usa um de vários
outros pacotes de software de alta qualidade, como Toon Boom Harmony, Toonz Bravo!, Animo e RETAS, ou mesmo aplicativos de nível de consumo como Adobe Flash, Toon Boom Technologies, TVPaint e Toonz Arlequin. Computadores e câmeras de vídeo digitais Computadores e câmeras de vídeo digitais
também podem ser usados como ferramentas na animação tradicional sem afetar diretamente o filme, ajudando os animadores em seu trabalho e tornando todo o processo mais rápido e fácil. Fazer layouts em um computador é muito mais eficaz do que fazê-lo de maneiras tradicionais. Além disso, as câmeras de
vídeo fornecem uma maneira de ver a visualização das cenas e como elas ficarão quando terminarem, permitindo que os animadores as consertem e melhorem sem ter que completá-las primeiro. Isso pode ser considerado uma forma digital de teste de lápis. Técnicas Cels Esta imagem mostra como dois cels
transparentes, cada um com um personagem diferente atraído por eles, e um fundo opaco são fotografados juntos para formar uma imagem composta. Cel é uma inovação importante na animação tradicional, pois permite que algumas partes de cada quadro sejam repetidas de quadro em quadro, economizando mão-
de-obra. Um exemplo simples seria uma cena com dois personagens na tela, um dos quais fala e o outro fica em silêncio. Uma vez que o último personagem não está se movendo, ele pode nesta cena, usando apenas um desenho, por pessoa, enquanto vários desenhos em vários cels são usados para animação de
personagens falantes. Para um exemplo mais complexo, vamos olhar para a sequência em que o menino coloca o prato sobre a mesa. A tabela permanece no lugar durante toda a sequência, para que possa ser desenhada como parte do fundo. A placa pode ser desenhada com o personagem, como o personagem
coloca-o sobre a mesa. No entanto, depois que a placa está sobre a mesa, a placa não se move mais, embora o menino continue se movendo enquanto ele tira a mão da placa. Neste exemplo, depois que o menino coloca o prato para baixo, a placa pode ser desenhada em um participante separado do menino. Outras
imagens têm um novo garoto cels, mas a placa não deve ser redesenhada, pois não se move; O mesmo participante da placa pode ser usado em todos os quadros restantes que ainda está na mesa. Os participantes da tinta foram realmente feitos em versões sombreadas de cada cor para compensar a camada extra
de participantes adicionada entre a imagem e a câmera; Neste exemplo, mais placas serão pintadas um pouco mais brilhantes para compensar a movimentação de uma camada para baixo. Na televisão e em outras produções de baixo orçamento, as sobrancelhas eram muitas vezes pedaladas (ou seja, a sequência
de cels foi repetida várias vezes), e até mesmo arquivadas e reutilizadas em outros episódios. Uma vez que o filme foi concluído, os cels foram expulsos ou, especialmente nos primeiros dias de animação, lavados e reutilizados para o próximo filme. Além disso, após a conclusão do filme, alguns dos cels foram
colocados no arquivo, que será usado várias vezes para fins futuros, a fim de economizar dinheiro. Alguns estúdios mantiveram alguns cels e venderam-nos em lojas de estúdio ou os apresentaram como presentes aos visitantes. Play Media As Animated Cartoons Are Made (1919), com personagens de papel recortado
Em desenhos animados muito antigos feitos antes do uso de participantes como Gerty, o Dinossauro (1914), todo o quadro, incluindo o fundo e todos os personagens e objetos, foram desenhados em uma folha de papel e depois fotografados. Tudo tinha que ser redesenhado para cada quadro contendo movimento.
Isso levou a uma aparência nervosa; imagine ver uma sequência de desenhos de montanha, cada um dos quais é ligeiramente diferente do anterior. A animação pré-alvo foi posteriormente melhorada por técnicas como o sistema de corte e lágrima inventado por Raoul Barre; fundos e objetos animados foram
desenhados em documentos separados. O quadro foi tirado removendo todos os pedaços vazios de papel onde os objetos foram desenhados antes de serem colocados em cima do fundo e finalmente fotografados. O processo de animação cel foi inventado por Earl Heard e John Bree em 1915. Animação limitada Em
produções de baixo orçamento amplamente utilizados atalhos disponíveis com técnica cel. Por exemplo, em uma cena em que uma pessoa se senta em uma cadeira e fala, a cadeira e o corpo de uma pessoa podem ser os mesmos em cada quadro; apenas sua cabeça é redesenhada, ou talvez até mesmo sua
cabeça permanece a mesma até que apenas sua boca se move. Isso é conhecido como animação limitada. O processo foi popularizado em United Productions of America desenhos animados e tem sido usado na maioria da televisão especialmente Hannah-Barbera. O resultado final não parece muito realista, mas
barato na produção, e, portanto, permite que você faça desenhos animados em pequenos orçamentos de TV. Filmando em movimento, os personagens são frequentemente filmados no d/d, o que significa que uma imagem é mostrada para cada dois quadros do filme (que geralmente dura 24 quadros por segundo), ou
seja, apenas 12 desenhos por segundo. Apesar da baixa velocidade de atualização da imagem, a fluidez é satisfatória para a maioria dos sujeitos. No entanto, quando um personagem é obrigado a executar um movimento rápido, geralmente é necessário retornar à animação sobre eles, pois o movimento é muito lento
para transmitir o movimento adequadamente. Uma mistura desses dois métodos mantém um olho enganado sem custos desnecessários de produção. O animador indicado ao Oscar Bill Plimpton é publicado em seu estilo de animação, que usa muito pouco entre eles e as sequências que são realizadas em 3s ou 4s,
mantendo cada imagem na tela de 1/8 a 1/6 segundo. Enquanto plympton usa um suporte quase constante de três quartos, às vezes uma animação que apenas tem uma média de oito desenhos por segundo também é chamada de em três e geralmente é feita para atender às restrições orçamentárias, juntamente com
outras medidas de corte de custos, como manter a mesma imagem do personagem por um longo tempo ou garimpar sobre outra imagem, métodos frequentemente usados em produções televisivas de baixo orçamento. Também é comum em animes, onde a fluidez é sacrificada em vez de passar para a complexidade
no design e sombreamento (em oposição a projetos mais funcionais e otimizados na tradição ocidental); mesmo recursos teatrais de alto orçamento, como o Studio Ghibli, usam todo o espectro: desde animação suave sobre eles em quadros individuais (geralmente acentos de ação rápidos) até animação geral em três
para diálogo regular e movimento lento de quadros. A animação gira em loops de um cavalo animado por uma rotoscopia de Eadweard Muybridge na fotografia do século XIX. A animação consiste em 8 desenhos que loop, ou seja, repetidos repetidamente. Este exemplo também é filmado em dois, ou seja, mostrado a
12 desenhos por segundo. Criar ciclos animados ou ciclos de animação é um método de economia de mão-de-obra que prevê movimentos repetitivos, como andar personagens ou soprar através de árvores. No caso de andar, o personagem é animado dando um passo com o pé direito, em seguida, pisar com o pé
esquerdo. O ciclo é criado de tal forma que quando a sequência é repetida, o movimento é perfeito. No entanto, como o loop de animação essencialmente usa o mesmo pedaço de animação repetidamente, ele é facilmente detectado e pode, de fato, se tornar uma distração para o público. Como regra geral, são
utilizados apenas com moderação por produções com orçamentos moderados ou altos. O curta-metragem de Ryan Larkin, indicado ao Oscar de 1969, Walking, faz uso criativo de loops. Além disso, um clipe promocional do Cartoon Groovies Com Soul Coughing Song Circles cutucando diversão em loops de animação
como eles costumam fazer os Flintstones, em que Fred e Barney (juntamente com os vários personagens de Hannah-Barbera que foram ao ar no Cartoon Network) supostamente entram na casa, imaginando por que eles continuam a passar a mesma mesa e vaso várias vezes. A técnica de processo multiplano
multiplane multiplane é usada principalmente para dar uma sensação de profundidade ou paralaxe para filmes de animação bidimensionais. Para usar essa técnica na animação tradicional, uma obra de arte é pintada ou colocada em camadas separadas chamadas aviões. Esses planos são geralmente construídos a
partir de vidro transparente ou plexiglass, depois alinhados e colocados a certas distâncias entre cada plano. A ordem em que os planos são colocados e a distância entre eles são determinadas por qual elemento da cena está no vidro, bem como a profundidade percebida de toda a cena. A câmera, montada acima ou
na frente dos óculos, move o foco para longe ou para longe dos planos enquanto captura quadros animados individuais. Em alguns dispositivos, aviões individuais podem ser movidos para ou a partir da câmera. Isso dá ao espectador a impressão de que eles estão se movendo através de camadas separadas de arte,
como se em espaço tridimensional. A história dos Precursores desta técnica e equipamento utilizado para sua implementação começou a aparecer no final do século XIX. Janelas de vidro pintadas eram frequentemente usadas em fotos foscas e tiros de vidro, como visto do trabalho de Norman Dawn. Em 1923, Lotte
Reiniger e sua equipe de animação construíram uma das primeiras estruturas multiplanetárias de animação, um dispositivo chamado Tricktisch. Seu design vertical de cima para baixo permitiu configurações aéreas de aeronaves individuais estacionárias. Tritish foi usado nas filmagens de As Aventuras do Príncipe
Ahmed, uma das obras mais famosas de Reiniger. Futuros dispositivos de animação multiplanetária normalmente usam o mesmo design vertical do dispositivo do Reiniger. Uma exceção notável a essa tendência foi a câmera de retrocesso desenvolvida e usada pela Fleischer Studios. Este dispositivo usou conjuntos
de modelos tridimensionais em miniatura, com cels animados colocados em diferentes posições no conjunto. Esta colocação deu a aparência de objetos movendo-se na frente e atrás de personagens animados, e é muitas vezes referido como o método Tabletop. O dispositivo mais famoso usado para animação
multiplane foi uma multi-câmera. Este dispositivo, originalmente projetado pelo ex-animador/diretor do Walt Disney Studios Ub Iwerks, possui um toque de câmera vertical de cima para baixo que filmou cenas desenhadas em vários planos de vidro individualmente ajustáveis. Aviões em movimento permitiram mudar a
profundidade em cenas animadas separadas. Nos anos seguintes, a Disney Studios adotou essa tecnologia para seu próprio uso. Desenvolvida em 1937 por William Gariti, a câmera multifacetada usada para o filme Branca de Neve e os Sete Anões usado arte, escrito em sete planos separados e em movimento, bem
como uma câmera vertical de cima para baixo. O último filme de animação da Disney que mostrou uso A câmera multifacetada era A Pequena Sereia, embora o trabalho fosse terceirizado, pois o hardware da Disney não estava funcionando na época. O uso de uma câmera multifacetada ou dispositivo similar foi
reduzido devido aos custos de produção e ao crescimento da animação digital. Começando principalmente com CAPS, câmeras multiplanetárias digitais podem ajudar a agilizar o processo de adicionar camadas e profundidade às cenas animadas. O impacto da distribuição e desenvolvimento da animação multiplane
ajudou os animadores a resolver problemas com o rastreamento de movimento e a profundidade da cena, bem como reduzir o tempo de produção e os custos de animação. Em uma gravação de 1957, Walt Disney explicou por que o rastreamento de movimento é um problema para os animadores, e o que a animação
multiplane pode fazer para resolvê-lo. Usando uma fazenda bidimensional, mas animada à noite, a Disney mostrou que o zoom no palco usando técnicas tradicionais de animação da época aumentou o tamanho da lua. Em experiência real, a lua não aumentaria de tamanho à medida que o espectador se aproximava
da fazenda. A animação multiplane resolveu este problema dividindo a lua, fazenda e terras agrícolas em planos separados, com a Lua no lado mais distante da câmera. Para criar um efeito de escala, os dois primeiros planos foram movidos mais perto da câmera durante as filmagens, enquanto o avião com a lua
permaneceu à sua distância original. Isso proporcionou a profundidade e completude da cena, que era mais próxima da vida real, que era um objetivo notável para muitos estúdios de animação na época. Xerografia Aplicada à animação de Ub Iwerks no Walt Disney Studios no final dos anos 1950, uma técnica de cópia
eletrostática chamada xerografia permitiu que os desenhos fossem copiados diretamente para os cels, eliminando grande parte da parte da tinta do processo de tinta e pintura. Isso economizou tempo e dinheiro, além de possibilitar fornecer informações mais detalhadas e controlar o tamanho da xerox de objetos e
símbolos (isso substituiu a técnica pouco conhecida e raramente usada de linhas fotográficas na Disney, usada para reduzir o tamanho da animação quando necessário). No início, isso levou a um visual mais esboçado, mas a técnica foi melhorada com o tempo. O animador e engenheiro da Disney Bill Justice
patenteou o precursor do processo Xerox em 1944, onde desenhos feitos com um lápis especial seriam transferidos para os participantes sob pressão e depois corrigidos. Não se sabe se esse processo já foi usado em animação. O método xerográfico foi testado pela Disney pela primeira vez em várias cenas da Bela
Adormecida e foi usado pela primeira vez no curta-metragem Golias II, enquanto o primeiro longa, totalmente usando esse processo, foi Cem Um Dalmatal (1961). O estilo gráfico deste filme influenciou muito o processo. Alguma tinta de mão ainda é usada junto com a xerografia neste e subsequentes filmes quando
diferentes linhas eram necessárias. Toners coloridos posteriores tornaram-se disponíveis, e várias linhas diferentes poderiam ser usadas, mesmo ao mesmo tempo. Simultaneamente. por exemplo, em Os Salvadores os contornos dos personagens são cinza. Toners brancos e azuis foram usados para efeitos
especiais, como neve e água. APT Process Home Article: APT Process inventado por Dave Spencer para o filme da Disney Black Caldron de 1985, o processo APT (Animation Photo Transfer) foi um método para transferir a arte dos animadores para cels. Basicamente, esse processo foi uma modificação do processo
de re-fotografia; as obras dos artistas foram fotografadas em um filme lito altamente contrastante, e a imagem no negativo resultante foi então transferida para um cel coberto com uma camada de corantes sensíveis à luz. O homem foi exposto através do negativo. Os produtos químicos foram então usados para
remover a parte não exposta. Pequenos e delicados detalhes ainda são tatuados à mão, se necessário. Spencer ganhou um Oscar por avanços técnicos no processo. O objetivo dos participantes é um participante com objetos inanimados usados para dar a impressão de um primeiro plano ao se deitar em cima do
quadro acabado. Isso cria a ilusão de profundidade, mas não tanto quanto uma câmera multifacetada. Uma versão especial da sobreposição dos participantes é chamada de linha de sobreposição feita para completar o fundo em vez de fazer o primeiro plano, e foi inventada para combater a aparência esboçada dos
desenhos de Xerox. O fundo foi pintado pela primeira vez em forma e figuras em cores planas contendo alguns detalhes. Em seguida, os participantes com linhas pretas detalhadas foram colocados diretamente acima dele, cada linha desenhada para adicionar mais informações à forma ou forma principal e dar ao
fundo a complexidade necessária. Assim, o estilo de fundo visual vai coincidir com o do personagem xeroxed cels. À medida que o processo xerográfico progredia, o forro de linha foi deixado para trás. Computadores e técnicas tradicionais de animação mencionadas acima descrevem os métodos do processo de
animação, que inicialmente dependiam de cels em seus estágios finais, mas cels pintados são raros hoje em dia à medida que o computador se move para o estúdio de animação, e esboços de desenhos são geralmente digitalizados em um computador e preenchidos com tinta digital em vez de serem transmitidos
para cels e, em seguida, coloridos à mão. Os desenhos foram usados no programa de computador em muitas camadas transparentes, bem como com cels, e são feitos em uma sequência de imagens, que podem então ser transferidas para filme ou convertidas em um formato de vídeo digital. Agora, os animadores
também podem desenhar diretamente no computador usando um tablet gráfico, Cintiq, ou um dispositivo semelhante, onde os esboços são feitos da mesma forma que no papel. Pateta Curta Como Conectar Seu Home Theater (2007) é o primeiro projeto da Disney baseado na tecnologia sem papel disponível hoje.
Algumas das vantagens são a capacidade e o potencial de controlar o tamanho dos desenhos enquanto trabalham neles, contando diretamente com o fundo multifacetado e eliminando a necessidade de fotografar testes lineares e varreduras. Enquanto animação tradicional Agora geralmente feito com computadores, é
importante diferenciar a animação tradicional do computador da animação de computador 3D, como História do Jogo e Idade do Gelo. No entanto, muitas vezes animação tradicional e animação de computador 3D serão usados juntos, tanto em O Titã de Don Bluth e Tarzan da Disney e Tesouro do Planeta. A maioria
dos animes e muitas séries animadas ocidentais ainda usam animação tradicional hoje em dia. O CEO da DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, cunhou o termo animação tradicional para descrever filmes de animação feitos por seu estúdio que incluíam igualmente elementos de animação tradicional e computador, como
Spirit: Stallion of the Cimarron e Sinbad: Legend of the Seven Seas. Muitos videogames como Viewtiful Joe, Legend of zelda: Wind Waker e outros usam filtros de animação cel-sombreing ou sistemas de iluminação para fazer suas animações 3D completas aparecerem como se fossem desenhadas no estilo tradicional



dos participantes. como a série animada da Fox Futurama. Em uma cena do filme ratatouille de 2007, a ilustração de Gusto (em seu livro de receitas) fala com Remy (que, nesta cena, se perdeu nos esgotos de Paris) como uma invenção da imaginação de Remy; esta cena também é considerada um exemplo de
sombreamento de pessoas em um filme de animação. Mais recentemente, curtas animados como Paperman, Feast e Dam Keeper usaram um estilo mais característico de participantes sombreados por animação 3D, capturando uma aparência semelhante a uma pintura em movimento. Rotoscopia boca é um método
de animação tradicional inventado por Max Fleischer em 1915, no qual a animação traça sobre as cenas reais dos atores de cinema e cenário. Tradicionalmente, o live action será impresso quadro a quadro e registrado. Outra folha de papel é então colocada acima de impressões ao vivo, e a ação é rastreada quadro
por quadro usando uma caixa de luz. O resultado final ainda parece desenhado à mão, mas o movimento será surpreendentemente realista. Os filmes O Despertar da Vida e Música Pop Americana são longas-metragens com um rotoscópio. A animação rotoscope também aparece em videoclipes para Take On Me de
Aha e Heartless, de Kanye West. Na maioria dos casos, a rotoscopia é usada principalmente para ajudar animações de seres humanos reais, como a branca de neve e os Sete Anões, Peter Pan e A Bela Adormecida. O método associado à rotoscopia convencional foi mais tarde inventado para animar objetos
inanimados sólidos, como carros, barcos ou portas. Um pequeno modelo vivo do objeto necessário foi construído e pintado de branco, e as bordas do modelo foram pintadas com linhas pretas finas. O objeto foi filmado conforme necessário para a cena animada, movendo o modelo, câmera ou combinação de ambos,
em em tempo real ou usando animação stop motion. A filmagem foi então impressa em papel mostrando um modelo feito de linhas pretas pintadas. Linhas. Os artistas adicionaram detalhes ao objeto, não presente no live action da fotografia da modelo, foi xeroxed por cels. Um exemplo notável é o carro de Cruella de
Vil em 100 Dálmatas da Disney. O processo de transferência de objetos 3D para cels foi muito melhorado na década de 1980, quando a computação gráfica avançou o suficiente para permitir a criação de objetos de computador 3D que podem ser manipulados de qualquer maneira pelos animadores desejados e
depois impressos como contornos no papel antes de copiar os cels usando o processo Xerografia ou APT. Este método foi usado em filmes da Disney como Oliver and the Company (1988) e A Pequena Sereia (1989). Esse processo foi mais ou menos extinto pelo sombreamento humano. Relacionados à rotoscopia
são métodos de vetorização de imagens live-action, a fim de obter um visual muito gráfico, como no filme Richard Linklater scanner é escuro. Híbridos live-action Artigo caseiro: filme animado live-action Semelhante à animação de computador e híbridos de animação tradicionais descritos acima, às vezes a produção
combina tanto live action quanto imagens animadas. Partes dessas produções geralmente são filmadas primeiro, os atores fingem que interagem com personagens animados, adereços ou cenários; A animação será adicionada à filmagem mais tarde para fazer parecer que sempre esteve lá. Como a rotoscopia, este
método raramente é usado, mas quando é, pode ser feito com efeito impressionante, imergindo o público em um mundo de fantasia onde pessoas e desenhos animados coexistem. Exemplos iniciais incluem Silence From Inkwell (a partir de 1919) desenhos animados de Max Fleischer e Alice Comedy de Walt Disney
(lançado em 1923). Live-action e animações foram mais tarde combinadas em características como Mary Poppins (1964), Who Framed Roger Rabbit (1988), Space Jam (1996) e Enchanted (2007), entre muitas outras. Esse método também tem sido utilizado significativamente em comerciais de televisão,
especialmente para cafés da manhã, que poderiam ser vendidos para crianças a fim de interessar-lhes e aumentar as vendas. Animação de Efeitos Especiais Veja também: Efeito Especial - Efeitos especiais de animação Além de personagens, objetos e fundos tradicionalmente animados, muitas outras técnicas são
usadas para criar elementos especiais como fumaça, raios e magia, e dar às animações, em geral, um visual diferente. Hoje, efeitos especiais são feitos principalmente com computadores, mas antes tinham que ser feitos manualmente. Para produzir esses efeitos, os animadores utilizaram uma variedade de técnicas
como quimicamente, escova de ar, carvão, lubrificantes, animação retroiluminada, telas difusas, filtros ou géis. Por exemplo, no segmento do Yelkunchik-luxo em Fantasia há uma sequência fabulosa, que usa cels estipulado, criando vistas pastel suaves. Veja também A História da Animação Imagens animadas do
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