Hreyfimyndir: Pixelation
Pixelation felst í því að gera mannslíkamann sjálfan að leikbrúðu. Í stað þess að gefa
dauðum hluti líf gefur hreyfimyndamaðurinn sjálfum sér yfirnáttúrulega hæfileika.
Mannbrúðan getur flogið, svifið, umbreyst, stækkað, minnkað eða horfið út í
buskann á ógnarhraða. Pixelation er skemmtilegt form sem þarfnast mikillar
einbeitingar og þolinmæði, en jafnframt ærslafullrar sköpunargleði.

Markmið
Að nemandinn læri að nota pixelation tækni til að framkvæma allskyns brellur og
„galdra“ í hreyfimyndum.

Verkefni
Hreyfimyndir eru galdrar. Með myndavélinni er hægt að láta dauða hluti lifna til lífs,
hverfa eða breytast á ónáttúrulegan hátt. Það er allt hægt með göldrum hreyfimynda
þar sem að hægt er að blekkja auga myndavélarinnar. Eina sem þarf er
ímyndunarafl, þolinmæði og skilningur á tækninni.
Pixelation er afburðagóð leið til að kynnast hreyfimyndagerð. Með því að nota
líkamann getur hreyfimyndagerðamaðurinn kynnst því náið hvernig hægt er að plata
myndavélina. Leikarinn verður að nokkurskonar mannbrúðu og fær eiginleika sem
eru ofurmannlegir. Hann getur flogið, svifið, horfið og umbreyst.
Hópavinna
Pixelation er auðveldust þegar tveir eða fleiri koma saman. Þegar unnið er með
pixelation þarf einn að ýta á myndavélatakkann og annar að leika. Gaman er að leyfa
nemendum að vinna sjálfstætt með búninga og leikmuni þannig að úr æfingunum
komi saga eða lítil stuttmynd.
Þegar pixelation er kennd er mikilvægt að setja markmið fyrir nemendur og kenna
þeim tæknina sem liggur að baki þeim.
Útskipti‐aðferð, umbreyting
Ein af megineinkennum hreyfimyndagerðar eru umbreytingar. Þar sem að hver
rammi er tekinn í einu er auðvelt fyrir kvikarann að leika sér með stærð og gerð
viðfangsefnisins. Lykillinn er að finna hluti sem eru svipaðir að einhverju leyti, hvort
sem það er litur, lögun eða eitthvað annað. Síðan eru hlutirnir myndaðir hver á fætur
öðrum þannig að þeir umbreytast; stækka, minnka, fitna eða bara breyta um lit. Hver
hlutur má ekki dvelja of lengi á skjánum því að galdurinn felst í því að láta þetta
virðast snurðulaust.
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Hér sést epli umbreytast í stæ
ækkandi flössku. Fyrsti og
g síðasti ramm
minn mega
a lengi á skjá
ánum, en ram
mmarnir í mið
ðjunni mega
a ekki sjást off lengi.
vera

Það er auðvelt að yfirfæraa útskipti‐ ogg umbreytiaaðferðina yfir á mannb
brúðurnar,
da erum við öll svipuð að
a einhverju
u leyti. Hæggt er t.d. að nota búnin
ng til að hylja
end
líkamann og ge
efa mannbrúðunum svipuð einken
nni.

Hér eru notuð ká
ápa, hattur og
o skór til að
ð gefa mannb
brúðunni svip
paða eiginleiika.

Svíffa, fljúga, fljjóta
n (nemandaann) sem maanneskju ogg hugsum
Ef vvið hættum að hugsa um leikarann
n sem mann
nbrúðu opn
nast fyrir okkur möguleeikar. Mannbrúðan getur
frekkar um hann
fram
mkvæmt fleest það sem að venjulegg brúða gettur gert. Eini munurinn er að
man
nnbrúðan getur fært siig sjálf á millli staða og þarf stundu
um að taka sér pásu.
Kveikkjan | Myndlistaskólinn í Reykjavíík og Skólavefurin
nn | kveikjan.skkolavefurinn.is

Hér svífur mannbrúðan yfir sviðið
s
eins og
g ballerína.

Þeggar tæknin er
e útskýrð er gott að tala um ímyndaða hreyfilínu. Nemaandinn
u að ákveða hvert ogg hvernig haann ætlar að
ð ferðast yfir
(maannbrúðan) er beðinn um
skjááinn. Síðan setur
s
hann sig
s í stellinggu á fyrsta punkti
p
hreyffilínunnar og tekin er
myn
nd. Næst fæ
ærir hann sigg á hreyfilín
nunni og settur sig afturr í sömu stellingu og afttur
er teekin mynd. Svona genggur þetta ko
oll af kolli.
dur eiga stundum erfittt með að skilja að inn á milli mynd
da má hreyfa
(Ungir nemend
o jafnvel teeygja sig. Þaað er gott að skoða myyndböndin oft
o inn á milli skota, þáá
sig og
eyksst skilningur nemandan
ns á tæknin
nni.)

Hér fflýtur liggjan
ndi maður yffir gólfið.

Þar sem
s erfitt er að samhæfa hopp og myn
ndatöku, getu
ur hver flugsttelling verið nokkuð
n
frjálslleg.

Hæggt er að fljú
úga yfir skjáiinn en þá þaarf mannbrrúðan að stö
ökkva í loftið og
myn
ndatökumaðurinn að taka mynd þegar
þ
hún er í loftinu. Það
Þ getur offt reynst
nokkkuð erfitt þar
þ sem nem
mendur eru misgóðir að
ð stökkva og myndatökkumenn
misffljótir að ýtaa á takkann
n.

Hérn
na er prik no
otað í stað síð
ðustu mannb
brúðunnar till að halda up
ppi hattinum
m og kápunni..
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Prikk, kennaratyyggjó, límbaand
Eftirr að nemendur eru kom
mnir með grunntæknin
na í pixelatio
on er gaman að byrja að
a
blan
nda saman hlutum
h
og mannbrúðum
m
m. Það er ásskorun fyrir nemanda og
o leiðbeinaanda
að láta mannbrrúðuna leika ásamt þvíí að nota pixxelation tæ
æknina. Hæggt er að láta
ða búa til
flöskur umbreyytast í höndum mannbrúðunnar seem að hrekkkur í kút. Eð
ngaleik milli svífandi mannbrúðu
m
o eplis. Þvíí flóknari seem leikurinn
og
n er því betrra er
eltin
að hafa
h fleiri í hverjum
h
hóp. Einn nem
mandi geturr séð um að hreyfa eplið á meðan
r í hópnum getur séð um
man
nnbrúðan svvífur um sviðið. Hver einstaklingu
e
u að hreyffa
einn
n hlut í einu á sviðinu á meðan myn
ndatökumaðurinn stýriir hvenær myndin
m
er teekin.
Þeggar að farið er
e að blanda saman hlutum og maannbrúðum
m og búin err til ærslafulllur
leiku
ur er gott að
ð hafa nóg af
a prikum, keennaratyggjó
ói og límban
ndi til að halda hlutum uppi.
u
Að h
hverfa ofan
n í lítinn kasssa
Það getur virst ómögulegtt fyrir nemanda að getaa horfið ofaan í kassa se
em er pínku
m þetta er bara
b
spurnin
ng um að bllekkja mynd
davélina, err allt hægt!
lítill. En þar sem

Prik (eða hvað seem virkar) heeldur uppi ká
ápunni í ramma 5 og 6. Hattinum
H
er
dið uppi með
ð priki og límb
bandi í ramm
ma 7. Kassinn
n er tómur í römmum
r
8‐1
10.
hald

Tækjabúnaður, efni ogg áhöld
Vefm
myndavélarr eða tölvurr með innbyyggðum myndavélum. Tölvur
T
með
ð
hreyyfimyndaforriti og myn
ndvinnslu, eins
e og t.d. M
MonkeyJam
m.
Man
nneskjan sjáálf (mannbrrúðurnar). Hverskyns
H
h
hlutir
sem eru líkir að einhverju leyyti,
s.s. lögun eða lit; ávextir, ólíkar
ó
stærð
ðir af flöskum, búningaar, prik, kennaratyggjó,
band, pappaakassar o.s..frv.
límb

Ken
nnari
Þóreey Mjallhvítt H. Ómarsd
dóttir

Keð
ðja
Hreyyfimyndageerð – fjögurr sjónarhorn
n

Stikkkorð
hreyyfimyndageerð, pixelation
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