
ANIMACJA POKLATKOWA
WYZWANIE DLA ARTYSTÓW W KAŻDYM WIEKU!
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Podobały Wam się nasze „Zajezdniaki”? Tak? Wspa-
niale! Mamy zatem dobrą wiadomość, podobny film 
możecie nagrać sami, we własnym domu, bazując na 
technice animacji zwanej poklatkową.

CZYM JEST ANIMACJA POKLATKOWA?

Animacja poklatkowa to sposób animowania obiektu, 
formy plastelinowej, figurki, lalki, rysunku czy wyci-
nanki w sposób tradycyjny, czyli klatka po klatce. Taka 
animacja klasyczna, w przeciwieństwie do cyfrowej, 
wykonywana jest ręcznie. Na czym dokładnie polega? 
Już wyjaśniamy.

OD CZEGO ZACZYNAMY?

Przystępując do nagrywania filmu musimy jednak 
zacząć od scenariusza. Kim będą nasi bohaterowie? 
Czy będą to pluszaki? Figurki z plasteliny? Zwierzęta 
origami? A może zamierzamy posłużyć się piksilacją, 
czyli animacją aktora i sami wystąpić w naszym filmie? 
Jak będzie wyglądała fabuła, czyli jaką opowieść 
będziemy snuć? Czy będzie to komedia? Dramat? 
Film kryminalny? Gdzie zamierzamy umieścić nasze 
postacie? W kuchni, salonie, a może ogrodzie? Czy 
musimy stworzyć elementy scenografii? A może należy 
doświetlić plan zdjęciowy? Jak widać, przed wejściem 
w rolę reżysera należy odpowiedzieć sobie na szereg 
pytań. Są one niezmiernie ważne dla stworzenia naszej 
historii, a do pracy możemy zaangażować wszyst-
kich domowników! Ktoś może dobrze czuć się w roli 
operatora, jednak aktora już niekoniecznie. Może 
odkryjecie w sobie pisarskie umiejętności, tworząc 
scenariusz? Warsztat animacji poklatkowej ukaże 
Wam zupełnie nowe możliwości wyrażenia własnego, 
twórczego wnętrza.



CZAS NA REALIZACJĘ!

W momencie, gdy nasz plan jest już gotowy, przystę-
pujemy do kluczowego momentu pracy – animacji! 
Idąc zgodnie ze scenariuszem, fotografujemy nasze 
obiekty, zmieniając miejsce ich położenia (od kilku 
mm do nawet kilku cm) lub zmieniamy ich kształt 
(forma plastelinowa), a następnie robimy zdjęcie po-
nownie. Po około 24 klatkach (zdjęciach) otrzymujemy 
1 sekundę filmu, choć w przypadku, gdy goni nas czas, 
możemy założyć 12 klatek na 1 sekundę obrazu rucho-
mego. Do stworzenia tego rodzaju animacji warto 
wykorzystać jedną z darmowych aplikacji na telefon 
(np. Stop Motion Studio), która doskonale sprawdzi 
się w warunkach domowych, a jej intuicyjność po-
zwoli na wypracowanie reżyserskiego kunsztu nawet 
u młodszych dzieci. Aplikacja bowiem sama montuje 
nieme filmy z wykonanych wcześniej zdjęć.

ZABAWA Z DŹWIĘKIEM

Oczywiście do tego typu nagrania możemy podłożyć 
głos, muzykę, czy innego rodzaju efekty. Wymaga to 
jednak od nas o wiele więcej pracy oraz odpowiednie-
go programu montażowego. Jeśli jednak macie takie 
umiejętności i możliwości – nie ma się co ograniczać! 
Głosu waszym postaciom możecie użyczyć Wy, a ścież-
kę dźwiękową nagrać sami! Na pewno pośród Was 
znajdzie się wielu wirtuozów gitary czy skrzypiec.

ZALETY ANIMOWANIA

Jak można zauważyć, złożoność procesu powstawania 
animacji poklatkowej sprawia, że uczestniczyć w tym 
mogą osoby o różnych zainteresowaniach i ukierun-
kowaniach. Sam warsztat obejmuje szerokie spektrum 
zainteresowań, od humanistycznych, plastycznych czy 
muzycznych, po techniczne, fotograficzne i kompu-
terowe. Praca nad filmem rozwija kreatywność oraz 
pobudza wyobraźnię, jednocześnie ucząc dokładności 
i cierpliwości potrzebnych przy jego realizacji.

Mamy nadzieję, że będziecie się 
świetnie bawić, tworząc własne 
filmy techniką animacji poklatko-
wej. Może zechcecie pokazać nam 
efekty swojej pracy? Nie możemy 
się ich doczekać!


