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TEKNIK PEMBUATAN

TRADITIONAL
COMPUTER



adalah teknik animasi yang paling umum
dikenal sampai saat ini. Dinamakan tradisional
karena teknik animasi inilah yang digunakan
pada saat animasi pertama kali dikembangkan.
Untuk menciptakan ilusi gerakan, setiap
gambar harus sedikit berbeda dari yang
sebelumnya.



Caranya dengan menjiplak gambar yang dibuat
animator di kertas transparan yang disebut
cels. Kemudian gambarnya diisi dengan cat
dalam warna yang berbeda dan juga warna
shading yang beda. Nanti gambar karakter
yang sudah di gambar di cel, di foto satu per
satu dalam filem yang latar belakangnya sudah
dicat.



Animasi tradisional juga sering disebut cel
animation karena teknik pengerjaannya
dilakukan pada celluloid transparent yang
sekilas mirip sekali dengan transparansi OHP
yang sering kita gunakan. Pada pembuatan
animasi tradisional, setiap tahap gerakan
digambar satu persatu di atas cel.



Figur animasi digambar sendiri-sendiri di atas
sel untuk tiap perubahan gambar yang
bergerak, selain itu ada bagian yang diam,
yaitu latar belakang (background), dibuat
untuk tiap adegan, digambar memanjang lebih
besar daripada lembaran sel.







Contoh film animasi tradisional antara
lain : Pinocchio, Animal Farm, Akira.
Sedangkan film animasi tradisional
yang dihasilkan dengan bantuan
teknologi komputer antara lain : The
Lion King, Beauty and The Beast, Snow
White & Seven Dwarf, Cinderella,
Aladdin, Bambi, The Flinstone, Tom &
Jerry, Sen to Chihiro no
Kamikakushi/Spirited Away, Les
Triplettes de Belleville.





teknik animasi untuk membuat objek yang

dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak

sendiri. Setiap pergerakan dari objek tersebut

difoto (frame individual), sehingga

menciptakan ilusi gerakan ketika serangkaian

frame dimainkan berurutan secara

berkesinambungan. Tokoh/objek dari tanah liat

sering digunakan dalam stop motion untuk

kemudahan mereka mereposisi.



Ciri-ciri:

1. Frame-by-frame

2. Physically manipulating real- world objects

3. Photographing one frame of film at a time to

create the illusion of movement

4. Clay figures
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Animasi clay atau claymation adalah salah satu
dari banyak bentuk animasi stop motion.
Setiap bagian animasi, baik karakter atau latar
belakang, adalah "bisa diubah bentuknya"-
biasanya terbuat dari bahan lunak, biasanya
Plasticine clay
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Animasi Cutout (Cutout Animation)
merupakan sebuah teknik yang unik dalam
membuat animasi menggunakan objek dan
karakter datar dari bahan atau material seperti
kertas, kartu, kain keras atau bahkan hasil
cetakan foto.
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Animasi Pasir (Sand Animation)
Merupakan teknik animasi stop motion yang
menggunakan pasir dan permukaan datar
untuk membuat gambar untuk dianimasikan.
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Animasi Gambar (Hand drawn Animation)
Merupakan teknik animasi stop motion
menggunakan gambar manual setahap demi
setahap.
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Rotoscoping adalah

teknik pembuatan animasi dimana pergerakan

di-capture frame demi frame dari gerakan

nyata (live action movement)







ADA YANG MAU MENAMBAHKAN?... 


