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IZVLEČEK
V diplomski nalogi je predstavljen primer izdelave animacije po knjižnem delu za otroke. V
prvem delu naloge so opisani začetki animacije in njena vloga v današnjih medijih, nato pa se
tema poveže s psihološkimi in likovnimi aspekti ustvarjanja kratkega animiranega filma. V
eksperimentalnem delu so navedeni lastni motivi za izvedbo dela ter sam potek izdelovanja;
opredeljene so tehniške in likovne zahteve, ki so bile sestavni del procesa, izvor ideje in
njena interpretacija, ki je bila ključnega pomena za nastanek animacije. Nakazani so vsi
koraki, ki so vodili do končnega produkta. Nastala animacija prikazuje junakovo pot skozi
verigo sicer preprostih, a zanj nemogočih iger, v katerih zaradi svoje drugačnosti ne more
sodelovati. Kljub trudu, ki ga vlaga v dejavnosti, postane izobčen iz družbe ter v sramoti
odide stran; s tem pa nenačrtovano odkrije sebi enake in prave prijatelje. Animacija je v
zadnjem delu diplomske naloge ovrednotena s pomočjo analize ter izvedene ankete. Podani in
interpretirani so tudi odgovori ter njihova skladnost s pričakovanji. Z njihovo analizo je
podana tudi podlaga za predloge izboljšanja naloge. Zaključek vsebuje povzetek o
pridobljenih znanjih ter vsesplošnem vtisu pri izdelavi projekta.
Ključne besede: animacija, interpretacija, ilustracija, sporočilnost, otroci

ABSTRACT
In this thesis an example of animation production, based on a children's literature, is
presented. In the first part a short history and definition of animation is described along with
it's role in todays media. Psychological and artistic connections to the subject are implied. In
the experimental part the focus moves on to personal motifs for work and its course.
Technical and artistic necessities to complete the task are described along with the source
behind the idea and its interpretation, which was crucial for the origin of the animation. The
steps made to the final product are stated and explained. The animation itslef portrays a hero's
journey through a series of simple games in which he cannot participate due to his
differences. Despite his efforts to be a part of those activities, he becomes an outcast and
walks away in shame, which leads him to unexpectedly discover his true friends. In the last
part od the thesis the evaluation of the animation is made based on the results of a public
questionnaire. The answers given are compared to expectations and analyzed in order to
improve any work in the future. The last part consists of a short summary about the
knowledge gained in the project and its overall experience.
Key words: animation, interpretation, illustration, communicativeness, children
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1 UVOD
Že od samega začetka je bil namen animacij popestriti ljudem kakšen turoben vsakdan. Prve
Miki Miške, Tom & Jerry, Wallace in Gromit; vse tehnike in liki so nas poskusili nasmejati,
nas uščipniti v lica – in nam pokazati, da kljub težavam še vedno obstajajo norčije, ki nas
vabijo. Tu smo se našli tudi mi: želeli smo postati del tega, a tokrat, po mnogih letih, poskusiti
še z ustvarjalčeve perspektive. Izbrali smo si knjigo za otroke, katere zgodba in sporočilo sta
se nas dotaknila, ter jo po lastni presoji in s pomočjo znanja, pridobljenega skozi analizo
teorije, preobrazili v animacijo. Pri tem smo za komunikacijo med liki uporabili zgolj telesno
in obrazno mimiko. Cilj tega je bil dokazati, da smo skozi znanja, pridobljena v teoriji,
zmožni ustvariti like in prikazati njihova čustvovanja ter medsebojne odnose tako, da
pripomorejo k gledalčevemu razumevanju zgodbe; kljub temu, da je komunikacija med liki
zgolj neverbalne narave. Takšno vrsto sporazumevanja v našem vsakdanu smatramo za
podcenjen del naše kulture, zato smo jo želeli v svojem delu še posebej poudariti in pozvati
gledalce, ki so sodelovali v anketi, k razmisleku o moči še tako samoumevnih gest.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

Animacija kot medij izražanja sporočila

2.1.1

Kaj je animacija in zakaj se uporablja

Ker je kar 70 odstotkov vseh informacij, ki nas obdajajo, vizualnega značaja [1], so slike
močna komponenta naše vizualne kulture. Uporabljamo jih za izražanje konceptov,
prenašanje čustev in podkrepitve pisanih idej; same namreč velikokrat nosijo dosti več
sporočilne vrednosti, kot besede same. Široma so uveljavljene tudi kot podporni material
dodanemu tekstu, saj z njimi nazorneje nakažemo podatke (npr. diagrami, infografike) in
slikoviteje izražamo svoje sporočilo (ilustracije) - besedilo torej oplemenitijo. Kljub temu pa
so redkokdaj (z izjemo simbolov oz. znakov dovolj močne, da bi bile uporabljene samostojno
[2]; to pa se spremeni, ko jih poženemo v gibanje oz. jih animiramo.
Pojem animacije Patmore (2003) opredeli kot umetnost zajemanja posameznih gibov in
njihovo predvajanje v hitrem zaporedju z namenom ustvarjanja iluzije gibanja [3].To lahko
dosežemo z več tehnikami; vsem pa je skupno, da ustvarjajo sličice. Le-te si morajo nato
seveda slediti v pravem zaporedju, najpomembnejša pa je hitrost menjavanja. Za imitacijo
gladkega gibanja potrebujemo 24 sličic na sekundo, kar povzroči fenomen vztrajnosti vida:
človeško oko na mrežnici zaradi časa, ki ga potrebuje, da signal prenese do centra za vid,
sliko za trenutek ohrani na mrežnici, kar povzroči, da se zlije z naslednjo. To zagotovi učinek
neprekinjenega gibanja [1].
Animacija je torej slika, ki ji je bilo dano življenje. Naenkrat postane živa: ima zgodbo,
prepleta čas in prostor, podaja sporočilo [3]. Z njo se avtor umetniško izraža in prenaša svoje
notranje motive. Iz želje po uresničitvi le-teh se je animacija uveljavila kot medij za
samostojen prikaz domišljijskih zgodb (risani filmi in serije), zaradi neomejenih možnosti pa
je primerna tudi za vizualno podporo glasovnim posnetkom (navodila, promocije in oglasi,
glasba) in kot dodaten vizualni učinek v video vsebinah (dodani risani motivi v filmu, oglasu).
2.1.2

Vrste animacij in njene tehnike

Tako, kot slike, iz katerih je izvorno sestavljena, je namen animacije ali posredovati ali
podkrepiti pripadajoče sporočilo. Le-tega lahko posreduje, kot človek, na različne načine;
slikam lahko dodaja zvok, glasbo, monologe in dialoge; zaradi možnosti prikaza celotne
zgodbe pa lahko nastopa tudi samostojno, brez dodatnih tekstovnih ali glasovnih elementov.
Najpogostejše so seveda različne kombinacije vseh teh komponent; znana stop-motion
animacija o pingvinu Pingu [4] in Pixarjeve [5] kratke animacije na primer po večini nimajo
nikakršnega dialoga, a so obogatene z mimiko, glasbo in zvoki. Znani studii Paramount,
Warner Bros in Disney animacijam dodajo tudi pripovedovalce in dialoge med liki, animirani
glasbeni videospoti pa so opremljeni izključno z glasbeno podlago.
Ker je za zgoraj omenjene elemente mogočih več kombinacij, se za določanje vrste animacije
raje poslužujemo klasifikacije po tehniki, s katero je animacija narejena. V 19. stoletju je
Joseph Plateau predstavil fenakistoskop [6]; vrteči se disk z osmimi različnimi sličicami na
obodu krožnice, ki so ob vrtenju prikazovale gibanje. S tem je odprl pot 2D
(dvodimenzionalni) animaciji, ki je kot veja v različnih oblikah in tehnikah vse do leta 1972,
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ko sta Catmull in Parke prvič objavila 3D (tridimenzionalno) animacijo roke, ostala v
vodilnem položaju1. Izvajala se je v tradicionalnih risanih posnetkih, bodisi v obliki knjig z
zaporedjem slik, ki se med seboj nekoliko razlikujejo in s tem prikazujejo gibanje ( ang. flip
book) ali klasičnih risb, kjer je avtor s pomočjo prosojnic dorisoval premik lika glede na
prejšnjo sličico. Z razvojem tehnologije se je nato razširila in postopoma popolnoma preselila
v računalniške verzije. Zdaj se ročno risane slike s skeniranjem pretvorijo v digitalno obliko
ali pa se že od začetka ustvarjajo na računalniku – to so tako imenovane CG (ang. Computer
Generated) animacije, kjer programi sami ustvarjajo vmesne slike oz. potek spremembe,
katerega začetno in končno točko določi avtor – to so ključne sličice. Prehodi v računalniških
animacijah so zaradi interpolacije bolj gladki in neopazni [7]. V okviru 2D animacije se je v
skladu s tehnologijo ob odkritju in razmahu fotografije razvila tudi veja stop motion. Samo
ime nam pove, da gre za gibanje, ki ga ustavimo – zato, da naredimo posnetek (Slika 1).
Princip je torej enak klasični animaciji, medtem ko se medij spremeni; namesto, da bi
posamezna slika oz. zaporedje le-teh nastajalo na papirju, se informacija o sliki zapiše v obliki
fotografije. Medtem je lik lahko živ ali generiran iz umetnih mas (plastelin, glina, žica,…),
dvo- ali tridimenzionalen; ključnega pomena je, da zajame gib realnega, fizičnega objekta [7].

Slika 1: Stop-motion
delu Vir:
[8] AS Media Studies
Slika 1: Stop-motion animacija
Wallace andanimacija
Gromit vvdelu.

V 20. stoletju je zaživela tudi 3D animacija, kjer je poudarek predvsem na ustvarjanju
realnosti po podobah iz resničnega ali domišljijskega sveta. Medtem ko 2D animacija tretjo
dimenzijo ustvari s pomočjo likovnih prostorskih ključev, jo 3D animacija že v izhodiščnem
sistemu uporablja kot eno od koordinat v sistemu. V ta virtualni prostor se nato umeščajo 3D
modeli, definirani s pomočjo geometričnega zapisa [7].
2.1.3

Zgodba in narativnost

Animacije so lahko kratke in preproste, z napredkom tehnologije pa nam uspejo ukrasti tudi
cel večer. Našo pozornost na njej ohranja dobra zgodba – to je serija akcij oz. drama, ki pa je
podana na zanimiv in unikaten način (narativnost). Ohranjeno je lahko pravo zaporedje
dogodkov in njihovo trajanje, v mnogih primerih pa se mešajo, krajšajo in daljšajo – s tem se
1

Po upoštevanju navedene definicije animacije je lutkovna umetnost, kljub zgodnjemu pojavu in prispevanju k
razvoju umetnosti v tej veji, izvzeta.
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izvaja časovna in prostorska manipulacija [9]. Vsaka takšna manipulacija ima svoj namen, saj
lahko skrije ali prikaže določene vzorce, ki so pomembni za končno sporočilo; usmeri
pozornost k liku in njegovim občutkom, ustvari napetost. Pri tem tok informacij med likom in
gledalcem lahko poteka v obe smeri: gledalec ve več, kot lik - ali obratno.
Z analizo zgodbe in narativnosti so se ukvarjali že številni teoretiki, kot so T. Todorov, V.
Propp, C. Levi-Strauss in R. Barthes [9]; vendar v močno posplošenem smislu lahko vedno
govorimo o klasičnem dramskem trikotniku oz. Freytagovi piramidi [10]: 5 faz, skozi katere
se stopnjuje napetost in napredek zgodbe (Slika 2).

Slika 2: Faze v dramski strukturi, povzeto po viru [10]

Pri izpostavi se spoznamo z glavnim likom in trenutnimi okoliščinami, ki se nato v zapletu
spremenijo, kar povzroči konfliktno situacijo glavnega lika. V vrhuncu se odvije preizkušnja
oziroma poskus razrešitve konflikta. Skozi postopno padanje akcije se nato konflikt razreši,
bodisi v pozitiven ali negativen konec zgodbe.
Celotno dogajanje mora biti tako, kot v čas, umeščeno v nek prostor – v sceno. To je lahko
naravna ali studijska, v nekaterih primerih celo virtualna lokacija. Da dobimo končno
kompozicijo, na sceno umestimo še rekvizite (predmeti, ki imajo določeno vlogo), prostor
dogajanja pa primerno osvetlimo, s čimer zgodbi lahko dodamo posebne efekte (npr.
skrivnostnost, sanjarjenje, toplina, hlad). Ta je nato pripravljen na gibanje in nastop enega ali
več likov [9].
Pri vsem tem si pomagamo z izdelavo scenarijev, v katerih natančno opišemo dogajanje in
dialoge, ter snemalne knjige, kjer vizualno interpretiramo spisan scenarij [9].
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2.2

Lik: »vez med mano in tabo«

2.2.1

Naloga lika

Lik je, poleg prostora in osvetlitve, eden izmed treh ključnih elementov animacije, filma in
gledališča [11]. Z njim zgodba zaživi; vodi dogajanje in deluje kot vez, preko katere
doživljamo njegov svet in dogodke okrog njega, če že sami prisostvujemo le kot gledalci [12].
Z njim se zato hitro poistovetimo - še posebej, če so njegove lastnosti in želje podobne našim
lastnim [13]. Ustvarjanje lika zato zahteva določanje več nivojev. Poleg vizualnega izgleda
potrebuje lik tudi osebnostne lastnosti (inteligenca, uspeh, humor,…) ter razločna medsebojna
razmerja z drugimi liki v zgodbi. Njegovo delovanje določajo tudi njegove želje, strahovi ter
skrivne plati, ki ga ženejo k specifičnim dejanjem. Vse te lastnosti pripomorejo k razvrščanju
likov v arhetipske vloge (po Proppu), ki so največkrat prisotni v zgodbah: heroj, hudobnež,
izzivalec, mentor, pomočnik, nagrada, oče, donator in lažni heroj [9]. Medtem, ko oblike teh
likov lahko variirajo glede fizičnih lastnosti (človek/žival/premet) in lahko en lik simbolizira
več arhetipov hkrati, pa je ključnega pomena, da se njihovi nameni in čustva uspešno
prenesejo do gledalca. Za ta namen je zgoraj omenjene nivoje lika potrebno določati po
vzorcu človeških lastnosti - kar pomeni tudi spreminjanje le-teh. Realističnost in s tem
simpatičnost lika dosežemo tudi s poudarkom šibkosti oz. slabosti (psihične ali fizične), ki ga
omejuje, hkrati pa mu s tem dajemo možnost, da tekom dogodkov to spremeni.
2.2.2

Psihološki vidiki neverbalne komunikacije

Ker je animacija način posredovanja določenega sporočila, je smiselno govoriti o njej kot
komunikaciji. V večini primerov je enosmerna (izjema so interaktivne animacije, kjer
uporabnik ključno vpliva na dogajanje in s tem prevzame vlogo sogovornika), zato je
ključnega pomena, da je avtorjevo sporočilo jasno in preprosto podano, predvsem pa
utemeljeno in podkrepljeno z vizualnimi elementi.
Komunikacijo ločimo na dve veji: verbalno in neverbalno. Verbalna je sestavljena iz besed,
katerim sta jezik in kultura skozi čas pripela določen pomen. Z njo se zavestno srečujemo
vsak dan, zato jo skoraj avtomatično vedno enačimo s samo besedo »komunikacija«. Kljub
temu pa je to le del sestavljanke, saj se zanašamo tudi na neverbalne znake, ki nam jih
sogovornik posreduje.
Neverbalna komunikacija temelji na gestah, mimiki, obraznih izrazih (dvigovanje ali
mrščenje obrvi, zakrivanje obraza) in določenih naučenih vzorcih oz. simbolih (npr. stisk roke
pri pozdravu, nasmeh). Razumevanje neverbalnih znakov je bolj avtomatsko in neposredno,
predvsem zato, ker poteka nezavedno (za razliko od verbalnih, kjer moramo besede pozorno
spremljati, da sporočilo v celoti razumemo). Ker ni pogojena z jezikom, pridobi na moči
zaradi svoje univerzalnosti, prednost pa ji daje tudi primarna vloga pri razvoju tako otroka
(prva komunikacija s starši je izključno neverbalna) kot tudi pri sami evoluciji človeške vrste
(sporazumevanje primatov z vzkliki, gestami in mimiko). Da je to bistven sestav človeške
narave kaže tudi medsebojna povezanost zaporednih gibov in izrazov, saj se le-ti nevidno
pretakajo en v drugega in tvorijo smiselno celoto. Ker je takšen tok nezavedno izraženih
sporočil težko zavestno ustvariti, neverbalnim znakom bolj zaupamo in jih povezujemo z
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resničnostjo verbalnih vsebin, ki jih spremljajo; predvsem v situacijah, ko gre za sporočanje
osebnih občutij, čustev ter medosebnih odnosov oziroma razmerij [14].

2.3

Oblikovni vidiki dela in usklajevanje

2.3.1

Izražanje osebnega stila

Dejstvo, da je risanje vrsta izražanja, za seboj pritegne tudi neizogibne razlike v stilih. Ti so
lahko so abstraktni, realistični ali nekaj vmes – a kljub temu je še vedno realistična slika tista,
ki nam pove, da »znamo risati«, saj drugi v njej najlažje prepoznajo podobe iz okolice.
Takšnih stilov pa je mnogo – vsak izurjen risar ima svojega. Osebni stil risanja je torej lastna
interpretacija podobe sveta, kot ga v nekem trenutku vidimo; pri tem pa je pomembno, da je
stil ponovljiv oz. da posamezna slika ne nastane naključno. Šele ko lahko določimo
značilnosti risb, njihovo rdečo nit – postanejo stil risanja. Takšne značilnosti so, na primer,
debeline črt, proporci teles, barve, razmerje svetlobe s temo, oblike in detajli [15].
2.3.2

Usklajevanje stila s pravili

Kljub svobodni naravi risanja se pri delu vedno srečamo z določenimi pravili, ki stojijo za
realnostjo – če je torej realnost tisto, ker s sliko želimo doseči. Upoštevati je potrebno pravila
anatomije, hkrati pa posegati po pravilih likovne teorije (simetrija, zlati rez, globina, barvne
kombinacije). Vedno pa je potrebno imeti v mislih tudi ciljno publiko – v primeru animacije
za otroke se torej upošteva načela poenostavljanja oblik. Izčiščene in jasne oblike so kljub
pomanjkanju detajlov lažje in hitreje razpoznavne, pa tudi dlje se nam obdržijo v spominu.
Temu je dodano tudi poosebljanje nečloveških figur in pretiravanje (Slika 3). Tipično je na
primer povečanje oči in/ali ust, nesorazmerna velikost glave in telesa, žive barve in podobno
[15]. Pretiravanje je tako pri samih risbah likov kot tudi pri animacijah le-teh močno orodje za
izražanje karakteristik, s katerim tudi lažje dosežemo komični učinek [7].

Slika 3: Pretiravanje in poosebljanje lika Miki Miške [16]

Kadar je izraznost lika omejena na neverbalno komunikacijo, npr. pri risbah in tihih
animacijah, je ponazoritev obrazne in telesne mimike nujna - dvigovanje obrvi, križanje rok,
usločen hrbet,… Pri tem ima veliko vlogo usklajenost obrazne in telesne mimike; njuno
sodelovanje dojemamo kot celoto in tako tudi hitreje in natančneje interpretiramo sporočilo
[17].
Ko slike prerastejo v animacijo, se je zaradi iluzije gibanja potrebno opreti tudi na zakone
fizike (gravitacija, deformacije, lastnosti materiala).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1

Končnemu produktu naproti

Za diplomsko delo je bil izbran lasten projekt, s katerim smo želeli razširiti svoje teoretično in
praktično znanje o animaciji, obenem pa s končnim produktom poskusili širiti pozitivno
sporočilo med otroke, mladino in vse tiste, ki so kljub letom po srcu še vedno mladi. V
nadaljevanju je pojasnjen način dela ter predstavljen in ovrednoten končni produkt.

3.2

Ideja in namen: Pozitiva

3.2.1

Pomembnost pozitivnega sporočila

V današnjem svetu, kjer je »popolnost« le še nedosegljiva iluzija, se zdi ohranjanje svetlega
duha in pozitivne naravnanosti do sebe, družbe in sveta, nujno. Kljub sprejemanju raznolikosti
med posamezniki še vedno vladajo ideali, k katerim stremimo – bodisi zavedno ali
nezavedno. Pri tem pozabljamo ceniti sebe in sprejemati lastne napake za nekaj, kar nas dela
posebne. Za izziv smo si torej vzeli ozavestiti gledalca o pisanosti družbe; mu pokazati, da
smo si v negotovosti vsi enaki in po nepotrebnem frustrirani; da mogoče nismo vsi za vse
dobri, ampak za nekaj pa gotovo smo. Da smo kot posamezniki pomembni za družbo. Ob
zavedanju tega bomo namreč postali – ali pa ostali – odpustljivi tudi drug do drugega in se,
optimisti, veliko lažje prebijali skozi marsikatere ovire v življenju.
3.2.2

Zakaj ravno animacija

Sprva je bil projekt mišljen kot ustvarjanje negibnih slik, ki bi služile kot podporno gradivo
besedilu, vendar smo kasneje našli veliko več razlogov, da se vse skupaj prenese v gibanje.
Animacija kot zvrst filma namreč zaradi širjenja tehnologije in kreativnosti vsak dan dosega
vedno večje število ljudi – preko oglasov, filmov, učbenikov in iger – ter, predvsem mlajši
generaciji, hitro postaja prva izbira namesto prej priljubljenih ilustriranih knjig. Vedno več
otrok je že od začetka prikovanih na televizijske zaslone, računalnike in telefone, kjer se vse
vrti okrog gibanja - ta namreč že v osnovi privablja pogled, pove celotno zgodbo in nas
potegne v svoj svet.
3.2.3

Navdih in inspiracija

Navdihnilo nas je sporočilo, polno optimističnega pogleda na svet, ki smo ga našli v zgodbi
ene izmed otroških knjig. Vzeto je bilo kot začetek projekta, ki se je sočasno odvijal pri
predmetu Grafična priprava 2, ter se zaradi svoje možnosti razširitve spreobrnil v diplomsko
delo. Zaradi kratke in dogajanja polne vsebine je knjiga služila kot izhodiščna točka, od koder
smo nato like in nekatere dogodke priredili po lastni presoji – bodisi zaradi toka zgodbe ali
zgolj vizualne privlačnosti. Interpretacija zgodbe in njen prikaz je zato unikaten.
3.2.4

Tehnike in orodja

Iz ljubezni do risanja je bila za vrsto animacije izbrana klasična animacija, vendar je bila
zaradi dostopnosti programov in orodij prenešena v računalniške okvirje. Končni produkt smo
si zamislili v kombinaciji rastrske fotografije in vektorske grafike, zato se je prva faza, tj.
pridobivanje fotografij za ozadje, izvajala na terenu. Pri tem je bil uporabljen zrcalnorefleksni
fotoaparat Nikon D3000. Ostalo delo je v celoti potekalo v programu Adobe Illustrator, v
katerega se je preko grafične tablice na izbrano rastrsko ozadje risalo like ter vse njihove
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premike. Vsaka tako narisana slika je bila nato izvožena, končna vsota vseh slik pa je bila
prenešena v Adobe AfterEffects, kjer so bile strnjene v tekoče zaporedje. Naknadno je bilo
zaporedje v omenjenem programu opremljeno še s potrebnimi zatemnitvami ter zvokom.

3.3

Od prve skice do končnega produkta

3.3.1

Analiza knjižnega dela

Izbrano literarno delo je bila knjiga Kaj pa žebelj (Slika 4).

Slika 4: Referenčna knjiga [18]

Zgodba v knjigi govori o predmetih v nedoločenem prostoru, ki poskušajo pregnati dolgčas.
Sledijo opisi iger (plavanje, letenje in statična elektrika), ki se jih predmeti lotijo; vsak od njih
pa se konča s pozornostjo na žeblju, ki zaradi svojih fizičnih lastnosti ne more sodelovati in je
zaradi tega nesrečen. V četrtem poskusu mu kladivo ponudi igro, ki bi bila zanj izvedljiva,
vendar jo žebelj zavrne, saj bi jih »vedno dobil po glavi«. Zadnja igra (elektrika) razodene
skrivno moč žeblja (prevodnost), ki izhaja ravno iz tistih lastnosti, ki so ga do takrat
omejevale. Zgodba se zaključi z rekom »Nobena reč ni tako slaba, da ne bi bila za nekaj
dobra«.
Točno število likov ni določeno, prav tako z izjemo balona in žeblja niso konstantni. Njihova
razporeditev po igrah je odvisna od njihovih fizičnih lastnosti, vendar bralcu njihova
številčnost daje vtis, da so vsi zmožni vsega. Vseprisotnost balona ter njegova zaključna misel
bi lahko nakazovala na njegovo vlogo voditelja, vendar tekst tega ne razkriva. Jasna pa je
vloga žeblja: šibek člen družbe, skoraj izobčenec, ki pa je hkrati junak zgodbe.
Dogodki so razvrščeni po klasičnem dramskem trikotniku: po stopnjevanju neuspelih
poskusov (plavanje, letenje, statična elektrika) se v četrti igri (kladivo in žebelj) doseže vrh,
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kjer dobimo občutek, da glavni junak res ni za nikakršno rabo; nakar v peti igri (elektrika)
sledi razrešitev frustracije in srečen konec.
Govor se v zgodbi pojavlja precej pogosto, vendar zgolj v obliki posameznikovega ali
skupnega monologa in vzklikov, kot: »Pojdimo se igrat bolhe!«, »Ojej!« in »Pojdimo letat!«.
3.3.2

Interpretacija

Dogajanju se je najprej določilo prostor dogajanja, po katerem se animacija tudi imenuje; to je
ropotarnica oziroma zapuščen garažni prostor hiše. Sledila je selekcija likov in dodeljevanje
vlog:
1. Žebelj: zaradi že prej izpostavljene vloge junaka je bila to samoumevna izbira za
glavni lik. Pripisali smo mu tudi vlogo pobudnika za dogajanje, saj je njegov lik tako
bolj tragičen. Po osebnosti je odprt, odločen in samozavesten; rad aktivno preživlja
čas, a je žal precej neroden. Pogosto tarna o svojih težavah in zaradi tega hitro komu
stopi na živec.
2. Balon: lik mentorja in pomočnika, ki se kaže skozi zaskrbljenost za junakova čustva in
v poskusih novih domislic, ki bi mu znale ustrezati. Je miren opazovalec, nikomur
noče hudega in bi najraje videl, da bi se vsi lepo razumeli. Nikomur ne zameri. Vse
reči v ropotarnici ga imajo zelo rade, saj jim vedno prisluhne in pomaga.
3. Ostali (prvi del): zaradi junakove izobčenosti dobijo vlogo tihih sovražnikov. Žeblja
sicer ne podijo stran, vendar njegove prisotnosti niso najbolj veseli. Zaradi svojih
sposobnosti nastopajo tudi kot izzivalci junaka, saj ta vedno želi početi tisto, kar
počnejo oni.
4. Ostali (drugi del): zaradi sprejemanja junaka po njegovi izobčenosti dobijo vlogo
zaveznika. So simbol nagrade, ki je junak ni pričakoval oz. končni cilj, ki ga ni
predvidel.
Število iger, ki se končajo z junakovim porazom, smo znižali na pravljično število tri, ob tem
pa tudi povsem spremenili zadnjo od njih. V tej akciji se zgodi vrhunec, ko se iz navidezno
uspešne vključitve v družbo junak v trenutku po naključnem spletu okoliščin znajde v
popolnem in končnem porazu, ki ga odžene od družbe. V tem delu se tudi poveča
neodobravanje s strani drugih likov do junaka. V zadnjem dejanju junak najde novo družbo,
kjer ga sprejmejo kot svojega člana ravno zaradi »napak«, ki so ga prej delale manjvrednega.
Dogodki si sledijo v pravilnem časovnem zaporedju.
Monologi so zaradi njihove preproste narave v knjigi izpuščeni. Namesto tega je bilo
odločeno, da se nadomestijo z mimiko – kar je preraslo tudi v glavno nalogo tega projekta:
predstaviti celotno dogajanje, odnose in čustva s pomočjo neverbalnih znakov.
Zgodba s takšno interpretacijo pridobi na dramatičnosti (poudarek vrhunca) ter raznolikosti
likov v njihovih vlogah.
3.3.3

Sinopsis in snemalna knjiga

V ropotarnici se najdejo vse vrste reči – in vse se strašno dolgočasijo. Eden izmed njih je tudi
žebelj, ki pa mu je posedanja in zehanja dovolj. Na njegovo pobudo se balon, največji in
najboljši, spomni marsikatere igre, ki pa žeblju žal ne koristijo; plaval bi že rad, vendar ga že
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kaplja vode spomni na to, da bo takoj zarjavel. Tudi letel bi rad, vendar ob poskusu samo
zgrmi na tla in ugotovi, da je pretežak. Končno pa se spravijo tudi plesat. Žebelj se po
odlašanju le pridruži, kar pa se tudi izkaže za slabo idejo – med plesom namreč tako uživa, da
pomotoma pohodi in pobuška vse naokrog – celo balon se zaradi njega sname z vrvice in
izpihne ves zrak. Čeprav je žeblju strašno žal, so ga drugi predmeti že siti in mu z grdim
pogledom obrnejo hrbet. Žebelj potrt odide stran in zatava v temen in oddaljen del
ropotarnice. Tam pa na njegovo presenečenje sreča novo družbo: žarnico, škarje, izvijač in
baterijo. Povabijo ga k sebi in skupaj sklenejo krog, žarnica pa zasveti. Žebelj končno le
spozna, da je čisto vsaka reč za nekaj dobra.
V snemalni knjigi (Slike 5-8) se je določalo predvsem potek kadrov in deljenje na poglavja,
plane in gibanje likov znotraj njih. Ker z menjavanjem različnih kadrov dobimo ustrezno
dinamiko filma, smo to poskušali aplicirati tudi na to delo.

Slika 5: Snemalna knjiga, stran 1
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Slika 6: Snemalna knjiga, stran 2

Slika 7: Snemalna knjiga, stran 3
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Slika 8: Snemalna knjiga, stran 4

Za prikaz iger je uporabljen širši plan, da prikaže celotno akcijo in poudari gibanje; na primer
kopanje, letenje, ples in eden od uvodnih prizorov (Slika 9). Bližji plani so značilni predvsem
za prikaz junakovega čustvovanja, zaradi česar ima gledalec ustvarjeno močnejšo vez z likom
(Slika 10). Takšni posnetki zahtevajo tudi daljše kadre. Posnetek detajla se uporabi na vsakem
začetnem kadru, ki naznanja novo igro oziroma poglavje zgodbe. Njegova naloga je vpeljava
gledalca v vzdušje in prostor, kjer se igra dogaja (Slika 11).

Slika 9: Srednji plan v kadru kopanja

Slika 10: Bližnji plan v kadru poskusa letenja
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Slika 11: Detajl v kadru plesa

Kompozicijsko so nekateri kadri omejeni z ozadjem fotografije, za ostale pa je glede na
vsebino pomensko določena centralna kompozicija, pravilo tretjin ali zlatega reza. Centralna
kompozicija je uporabljena pri bližnjih planih glavnega junaka. Namen tega je bil doseči
dokončno osredotočenost gledalca nanj in na njegova čustva (Slika 12), s čimer se začnejo
ustvarjati močnejše vezi med junakom in gledalcem. Zlati rez (Slika 13) in pravilo tretjin
(Slika 14) sta uporabljena v kadrih, kjer lik bolj sodeluje z ozadjem in njegovo okolico.

Slika 12: Centralna kompozicija lika
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Slika 13: Lik v pravilu tretjin

Slika 14: Lik v zlatem rezu

Gibanje (v smislu prihod/odhod s scene) z izjemo dveh prizorov vedno poteka od leve proti
desni, saj je s tem zagotovljena kontinuiteta kadrov. Za smer levo-desno smo se odločili
zaradi navade človeških oči, ki jo pridobimo z branjem (od leve proti desni).
3.3.4

Scena

Za sceno so bili izbrani prostori družinske nerabljene garaže, dogajanje na prostem (letenje)
pa je njena bližnja okolica. Fotografijam smo v programu Adobe Photoshop popravili le
kontraste, v nekaterih primerih, predvsem za bližnje plane in detajle, pa je bil uporabljen tudi
filter za zameglitev (Slika 15 in Slika 16). Zaradi živih barv, ki avtomatično privlačijo
pozornost človeškega očesa, so bile naknadno dodane ali že v originalu prisotne zameglitve
na sliki nujne, saj bi sicer ozadje postalo zaradi dodatnih izostrenih detajlov močno moteče za
gledalca. V bližnjih planih zameglitev ozadja posnema tudi vedenje človeškega očesa: ob
osredotočenosti na bližnji predmet se nam ozadje za njim zamegli.
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Slika 15: Izostrena fotografija ozadja

Slika 16: Zamegljena fotografija ozadja

Rekviziti na sceni v večini nastopajo kot del neaktivnega ozadja. Posoda za vodo, v kateri se
liki v animaciji kopajo, ima sicer pomembnejšo vlogo, vendar se skozi kader ne premika. Z
izjemo omenjene posode so vsi predmeti v okolici razporejeni po slučaju oziroma tako, kot so
bili najdeni. S tem je bil dosežen pristen in naraven izgled okolja.
3.3.5

Izdelava lika in iluzija gibanja

Postopek izdelave posameznega lika se je razlikoval glede na njegovo zahtevnost, pogostost
pojavljanja v animaciji ter kompleksnost gibov, ki jih je izvajal. Pri vseh se je izhajalo iz čim
bolj osnovne oblike – ne le zaradi lažjega razumevanja končne animacije, temveč tudi zaradi
čistejšega izgleda, saj ob velikem številu detajlnih likov v enem kadru dogajanje postane
kaotično in nepregledno. Ohranjeni so le nekateri simbolični detajli, npr. luknja za križni
izvijač na žeblju in pike na lončku; prvi služi kot identifikacijski detajl, drugi pa je popolnoma
dekorativne narave. Kljub morebitni koristi z vidika neverbalne komunikacije se nismo
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odločili za dodajanje okončin, saj bi predmete na nek način poenotile, ker bi si tako lahko
delili več sposobnosti – namen pa je bil prikazovati razlike med liki, ki nastajajo ravno zaradi
fizičnih lastnosti. Liki se, poleg oblike in barv, razlikujejo tudi v točki pretiravanja – nekateri
imajo poudarjene oči (žebelj, žoga, škarje), drugi pa usta (lonček, balon). S tem smo poskusili
doseči raznolikost pri vnašanju pretiravanja v telesne zgradbe likov (Slika 17):

Slika 17: Primerjava likov škarij in lončka

Razvoj likov je potekal s dodajanjem nujnih delov na osnovno obliko: oblika obraza oz.
prostor za oči, struktura telesa ter nato še same oči in usta. Oči žeblja so bile na primer glede
na velikost lika povečane, saj je bilo pomembno, da lik lahko nakazuje smer njegovega
pogleda – s tem namreč sporoča svojo pozornost in prispeva k razumevanju dogajanja. Prav
tako je pri velikih očeh zaradi okrogle oblike lažje nazornejše prikazovati njihovo
spreminjanje. Sama oblika namreč že sama lahko nakazuje žalost, veselje, sumničavost, …
Ker smo izhajali iz realističnega stila, smo se tudi z barvami želeli čim bolj približati
resničnosti. Razvoj lika je tako potekal skozi več faz (Slika 18).

Slika 18: Razvoj lika žeblja

S končanimi liki smo se lahko lotili pravega dela: premikanja. Gibanje lika je seveda odvisno
od njegovih fizičnih lastnosti, pri čemer pa so predmeti z mehko strukturo (npr. balon in žoga)
v prednosti, saj njihovo gibanje izgleda bolj naravno – žoga se npr. v resničnem življenju prav
tako stiska in razteza, kot zahteva animacija, medtem ko žebelj v vsakem primeru ostaja trd in
nepremičen. Ker bi upoštevanje teh lastnosti razvilo togo gibanje, ki bi delovalo
nedokončano, smo uporabili bonus pretiravanja; žeblju je bila dana možnost, da se upogiba,
razteza in krči. S tem njegova podoba pridobi mehkobo in boljše spajanje z okolico.
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Skozi proces ustvarjanja se je za vsak drugačen položaj, izraz in kot pogleda ustvaril nov
žebelj (Slika 19).

Slika 19: Variacije žebljevih podob

Vsak izraz je bil ustvarjen v duhu situacije, v kateri se je nahajal lik. Ker je skozi celotno
animacijo pogovor med osebami odstoten, smo se zatekli k mimiki obraza in telesa. Z
usmerjanjem pogleda lika vodimo tudi gledalčev pogled ali pa mu nakažemo, o čem razmišlja
lik. Poleg običajnih indikatorjev veselja in žalosti (oblika ust) so upoštevane tudi obrvi in
veke – dvignjene obrvi nakazujejo začudenost ali navdušenje, napol spuščene veke dajo
žalostnemu obrazu še večjo moč. K negativnemu čustvu obenem spada tudi poklapanost drže
in usmerjenost obraza k tlom, medtem ko so v srečnih trenutkih prsi rahlo izbočene in obraz
obrnjen kvišku.
Pri ustvarjanju gibanja se vsaka sledeča slika za malenkost razlikuje od prejšnje, kar je v
praksi pomenilo, da smo morali vedno vedeti, kakšna je bila slika pred tem. Za tekoč učinek
animacije morajo biti razmiki konstantni oziroma logični – manjši razmik pomeni počasnejše,
a bolj tekoče gibanje.
V ta namen smo si pomagali z različnimi stopnjami prosojnosti slike, glede na to, kako daleč
nazaj v procesu gibanja se je nahajala – t.i. plastenje (ang. onion skinning) (Slika 20).
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Slika 20: Prikaz plastenja

Ker onion skinning v Adobe Illustrator-ju pomeni večje število plasti, situacija lahko ob
večjem številu likov, ki se premikajo hkrati vsak v svojo smer, postane kaotična. Vsak lik je
zato dobil kar svojo skupino, znotraj katere so bili zapisani premiki (Slika 21).

Slika 21: Prikaz razvrstitve plasti v skupine
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3.3.6

Dodelava

Po končani izdelavi so bile slike v pravem vrstnem redu prenesene v Adobe AfterEffects, kjer
je sledila dodelava posnetka. Za hitrost animacije je bilo določenih 10 sličic na sekundo, saj bi
pri sicer idealnih 24-ih bilo število potrebnih slik preveliko. Za boljše ločevanje med
posameznimi poglavji so bile med konec prvega in začetek naslednjega prizora, kot tudi na
sam začetek in konec animacije, vstavljene zatemnitve.

Slika 22: Delo v programu AfterEffects

Največjo težavo pri dodelavi je predstavljala izbira glasbene spremljave. Ker je to edini zvok,
ki nastaja ob animaciji, je bilo treba paziti, da ne negira dogajanja ter da se zliva z duhom, v
katerem je bila animacija narejena. Težava je bila predvsem v ritmu, saj le-ta v animaciji
skozi dogodke ni konstanten – skladbe pa so po večini vedno delane prav po enakomernem
taktu in predvidljivem deljenju skladbe na določeno število delov (ter dolžino le-teh).
Na koncu smo se odločili za delo Daria Marianellija: Dawn. Sledil je izvoz končnega izdelka
v video format MP4 kodek H264.

3.4

Anketa

3.4.1

Izbira ciljne skupine

Sprva smo se sicer želeli orientirati le na otroško publiko, saj so kot publika najbolj iskreni in
najbolj seznanjeni z različnimi animiranimi filmi. Zaradi tekstovnega vložka na koncu
animacije, katerega vloga je kar velika, bi morala starostna skupina ustrezati 10+ let. Pri tem
smo si prišli v nasprotje s časom, saj so v dnevih končevanja diplomske naloge že potekale
šolske počitnice. Ciljna skupina je bila zato razširjena na splošno publiko, brez omejitev, saj
občasno tudi odrasli ljudje (še posebej tisti z otroci) pogledajo animiran otroški film in imajo
ravno tako že nekaj izkušenj z animiranimi filmi.
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3.4.2

Zasnova vprašanj

Cilj vprašanj je bil vpogled v gledalčev vtis o likih, zgodbi in celotni podobi animacije.
Zanimala nas je predvsem uspešnost predaje subtilno nakazanih sporočil – torej tistih, ki niso
omenjeni z besedami ali nazornimi slikami, temveč z mimiko. Pod to so štete zaznave lika kot
osebnosti ter njegove medosebne odnose z drugimi liki.
Izbrana vprašanja so po ogledu posnetka sledila kot anketa. Pod vsakim vprašanjem so bile
podane možnosti, med katerimi je sodelujoči lahko izbiral. Celoten vprašalnik (vprašanja s
podanimi možnostmi) je na voljo v Prilogi 2. Sama vprašanja in njihov namen so podana
spodaj:
1. Ocenite osebnost lika s številko na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni
negativnost, 5 pa pozitivnost lika.
Namen vprašanja je oceniti razumevanje dejanj in posledično vloge posameznega lika, ki
prispevajo k celotnemu vtisu o njegovi dobronamernosti ali slabonamernosti. Zanimalo nas je
predvsem ločevanje med žebljem, ki naj bi bilo izključno pozitiven, ter ostalimi člani.
2. Kdo je bil pobudnik za začetek aktivnega dogajanja (plavanje, letenje, ples)?
Vprašanje se osredotoči na točno določeno akcijo: ko žebelj pride k balonu in izrazi željo po
dogajanju oz. igri. Zaradi širokega pojma »igrati se« je bil prikaz te želje že v osnovi težaven,
zato je potrebna dodatna presoja o ustreznosti izbranega prikaza.
3. Se strinjate s spodnjimi trditvami? Obkrožite da ali ne pri vsaki od podanih trditev.
V trditvah se preverja prenosljivost sporočila posameznega lika preko čustvenih odzivov,
prikazanih s pomočjo mimike. Preko tega se preizkusi pregled medosebnih odnosov med liki,
ki so prikazani skozi zaporedje določenih dogodkov. Vloga vprašanja je torej določanje
primernosti neverbalnega izražanja, uporabljenega v kritičnih točkah dogajanja.
4. Kakšni so bili Vaši občutki ob koncu animacije?
Vprašanje preverja prenosljivost sporočila celotne animacije in povezanost gledalca z glavnim
likom. Zaradi pozitivnega sporočila in junakovega srečnega konca naj bi se po ogledu tisti, ki
so se povezali z žebljem, počutili prijetno, v primeru neuspele identifikacije z njim ali manjšo
mero empatije pa bi ostali ravnodušni.
5. V animaciji razen glasbene podlage ni bilo nobenih zvokov. Vas je to zmotilo?
Namen vprašanja je ugotoviti, če je bilo nadomeščanje dialoga z mimiko dovolj dinamično,
da gledalec njegove odsotnosti ne čuti oz. se mu ne zdi moteča. S tem preverjamo tudi
skladnost izbrane glasbene podlage z animacijo.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Povezava do spletnega naslova animacije je na voljo v Prilogi 1.
Za animacijo je bilo skupno uporabljenih 1500 slik, kar pri prej omenjeni hitrosti desetih
sličic na sekundo skupno znese 150 sekund oz. približno 2 minuti in pol animiranega filma,
od uvodnih do končnih prizorov pa ga skupno sestavlja 11 kadrov (Slika 23-25). Koncu
animacije je dodanih še nekaj sekund črnine, da v tem času lahko izzveni glasba, kar
posledično tudi omehča sam konec. Format animacije je enak formatu slik, to je 1280×720
slikovnih točk.

Slika 23: Kader 6: Plavanje

Slika 24: Kader 7: Letenje

Slika 25: Kader 8: Ples

Dobri prizori prenesejo gledalcu sporočilo, ki mu je namenjeno, poleg tega pa vizualno
usklajuje dogajanje s pravili (ravnovesje, kompozicija, barve). Med takšne lahko umestimo
uvodne kadre, prikaz plesa ter žebljevo čustvovanje. Z uvodnimi kadri se prikaže začetno
tegobno vzdušje in dolgočasenje predmetov; to smo zajeli s statiko predmetov, njihovim
zehanjem, počasnim mežikanjem in spanjem (Sliki 26 in 27). Spanje je dodatno poudarjeno s
premikajočimi Z-ji, ki so v risanih medijih kot simbol spanja že precej razširjeni.
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Slika 26: Dolgčas, prvi kader

Slika 27: Dolgčas, drugi kader

Kader plesa je v kontrast prikazanim uvodnim kadrom precej bolj razgiban in zahteven, saj se je vsak
predmet gibal v svojo smer. Njihovo zadovoljstvo se kaže z nasmehi, z nenehnim usmerjanjem
pogleda (oz. obraza) proti drugim članom pa izražajo tudi pripadnost skupini (Slika 28).

Slika 28: Ples
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V tem kadru nastopi tudi odtujitev žeblja iz skupine. Razdaljo, ki nastane med njim in
skupino, smo poleg grdih pogledov prikazali z globino polja – ko se skupina v ozadju obrne
stran, hkrati izgubi tudi ostrino, kar jo navidezno potisne še dlje v ozadje. S tem se pozornost
avtomatično preusmeri na žebljev obraz, kjer zavladata razočaranje in žalost (Slika 29).

Slika 29: Odtujitev žeblja od skupine

Ker je bil žebelj glavni junak, je bilo povezovanje gledalca z njim ključnega pomena. To smo
poskusili doseči z bližnjimi kadri, kjer je bil ob vsakem upanju ali porazu predstavljen žebljev
čustveni odziv. Za prikaze čustvovanja in izražanja smo skozi celotno animacijo poskušali
izhajati iz vedenja človeka, so pri tem uporabljeni dvigi obrvi (Slika 30), usmerjenost pogleda
(k akciji pomeni upanje in vzhičenost, k tlom pa sram in žalost) in vključevanje vek (Sliki 31
in 32) oblika ust ter sama drža (Slika 33).

Slika 30: Dvig obrvi

Slika 31: Usmeritev pogleda v tla in vključevanje vek
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Slika 32: Usmeritev pogleda k dogajanju

Slika 33: Poklapana drža

Z mimiko so bile, z izjemo enega kadra, uspešno posredovane želje, čustva in lastnosti
posameznih likov: Razviden je hladen odnos članov skupine do žeblja (skupina je vedno
drugačna od njega, ne tolažijo ga in se ne trudijo najti kompromisa), pri tem pa je poudarjeno
zavezništvo med balonom in žebljem (balon na koncu kadra vedno zaskrbljeno gleda za
žebljem in se poskuša domisliti nove igre). Razvita je žebljeva zagnanost in želja po
pripadnosti (ob vsakem začetku nove igre je ponovno optimističen in si želi sodelovati kljub
prejšnjim neuspehom). Necelovita je le komunikacija žeblja, kjer balonu sporoča, da bi se rad
igral, saj marsikomu morda ne bi bil jasen pomen dogodkov, ki so prikazani v oblačku ob
žebljevi razlagi. Ker žebelj v končnem kadru najde svojo družbo je zadovoljstvo razvidno, je
napis na koncu (»Nobena reč ni tako slaba, da ne bi bila za nekaj dobra«) skoraj nepotreben.
Tudi brez njega zgodba pove, da je junak kljub pomanjkljivostim pri pravih prijateljih vedno
dobrodošel; napis to le še poudari. Kljub temu je zaradi besedne igre in prisotnosti v knjigi
napis v celoti ohranjen.
Prehodi med dogodki v večini nastopajo v manj kontrastnih kombinacijah, z izjemo
kombinacije srednjega plana in detajla. Z večanjem teh kontrastov bi lahko zgodbo prikazali
še bolj dinamično. Prehodi med kadri, ki so si vsebinsko različni, so poudarjeni z
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zatemnitvami. Le-te kljub temu, da so časovno malce prekratke, služijo kot premor. Zaradi
ponavljanja so dobile tudi nekakšno vlogo simbola in poskrbele za kontinuiteto izdelka.
Zgodba po vsebini sledi klasičnemu dramskemu trikotniku, vendar se znotraj naraščanja
frustracije v prvem delu zgodi več dogodkov, ki pa so tudi sami po sebi dramska zgodba:
želja, ki jo junak z akcijo poskuša uresničiti, a mu na koncu ne uspe. Skozi več tako neuspelih
poskusov se v žeblju in gledalcu nabira frustracija, ki pa svoj vrh doseže šele ob odhodu
žeblja od družbe. Razrešitev sledi šele ob koncu, ko žarnica v sklenjenem krogu zasveti.
Šibke točke animacije so predvsem nizko število sličic na sekundo, splošno prekratki kadri ter
razumevanje žebljeve želje po igranju. Številčnejši nabor sličic bi lahko izboljšal hitrost in s
tem izgled animacije (bolj gladki premiki), z dodajanjem sličic na določenih delih (začetni
prizori dolgočasja, predvsem pa žebljevi čustveni odzivi) pa bi se podaljšali tudi sami kadri.
Za poudarek žebljeve vizije o preganjanju dolgčasa bi bilo potrebno narediti precej
sprememb; koristili bi dodatni bližnji plani, kjer je žebljev obraz prikazan od blizu, ko se
dolgočasi; mogoče tudi njegovo opazovanje drugih, kako se dolgočasijo, šele nato pa pristop
do balona in predlog o igri. Samo vizijo igre bi bilo potrebno tudi likovno dodelati, saj jo
prostor oblačka precej omejuje. Izboljšali bi lahko tudi kader kopanja (bližnji plani stvari, ko
se igrajo v vodi) ter žebljev poskus letenja (ima dva ali tri poskuse namesto le enega). Takšne
izboljšave bi lahko doprinesle k boljšemu poistovetenju gledalca z likom ter boljši dinamiki
kadrov. Podaljšale bi tudi čas za razumevanje dogajanja in tako doprinesle k vsesplošnemu
razumevanju zgodbe.
Sporočilnost animacije smo preverili z anketo. V anketi si je animacijo ogledalo 36 ljudi (21
žensk in 15 moških) v starosti od 21 do 38 let. Predvajanje je potekalo v skupnem prostoru,
brez motečih zunanjih zvokov. Po skupnem ogledu je vsak udeleženec prejel vprašalnik, po
izpolnjevanju pa je sledila razprava. Vsi udeleženi so animacijo videli prvič, vendar so bili že
seznanjeni s pojmom animacije in njeno uporabo v medijih.
Pri vprašanju številka 1: Ocenite osebnost lika s številko na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1
pomeni negativnost, 5 pa pozitivnost lika, so vsi sodelujoči pri žeblju in žarnici obkrožili
številko 5 kot sinonim za zelo pozitiven lik, medtem ko sta žoga in kuhalnica v povprečju oba
dosegla oceno 2. Balonu je 10 ljudi pripisalo štirico, medtem ko so ga ostali, tako, kot žarnico
in žebelj, ocenili za pozitivnega (Slika 34).
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Slika 34: Grafični prikaz odgovorov na 1. vprašanje

Z odgovori dobimo potrditev, da so bile naloge likov, določene v procesu interpretacije
zgodbe, razvidne in zato dobro aplicirane bodisi na podobo, bodisi na vedenje lika. Čeprav za
lik kuhalnice nismo imeli nikakršnih pričakovanj, nas odziv gledalcev nanjo (negativnost oz.
enačenje z lončkom) precej preseneča. Ob ponovnem pregledu zgodbe smo opazili, da
obstajajo določene točke, kjer bi lahko pustila negativen vtis (pljusk ob njenem skoku v vodo
povzroči rjo na žeblju; žebelj se med plesom zaleti tudi vanjo; ob odhodu žeblja zaradi svoje
višine deluje kot varnostnik zbrane ekipe), vendar to verjetno kaže na močnejše čustvovanje z
žebljem – kar pa je tudi eden od ciljev.
Na vprašanje 2: Kdo je bil pobudnik za začetek aktivnega dogajanja (plavanje, letenje, ples)?
so bili odgovori razdeljeni med dva lika; 19 ljudi je izbralo lik balona, medtem ko je ostalih
17 v tem prepoznalo žebelj. V kasnejši diskusiji z vprašanimi smo skupaj prišli do ugotovitve,
da je bilo vprašanje ponekod napačno interpretirano. Vsi so se namreč strinjali, da je bil žebelj
tisti, ki si je želel zabave, vendar pa je bil balon tisti, ki je vsa ta druženja po vsej verjetnosti
tudi organiziral (Graf 2).

Določanje pobudnika za dogajanje
Balon
Žebelj
Žebelj
17

Balon
19

Lonček
Nihče, tako se je pač
zgodilo

Slika 35: Grafični prikaz odgovorov na 2. vprašanje
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Kljub začetni zmedi (ki nakazuje tudi nejasno zastavljeno vprašanje) je bilo takšen odziv
lahko pričakovati, saj je bil ta del zgodbe zaradi same ilustracije pojma »igrati se« najbolj
problematičen. Če torej vsaj določen del gledalcev prepozna to željo, je interpretacija na dobri
poti k razumevanju - vendar bi bila kljub temu potrebna dodatna pozornost in urejanje na
izbranem delu.
Odgovori na trditve, navedene v tretjem vprašanju, so bile pri vseh udeležencih, z izjemo
dveh, enako obkrožene (Graf 3). Omenjena dva gledalca sta trditev b) zanikala. Odločitev sta
utemeljila s pasivnostjo balona in aktivnostjo drugih likov, ki so po njunem mnenju skupno
določali igre.
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Slika 36: Grafični prikaz odgovorov na 3. vprašanje

Odgovori v večini kažejo na uspešnost predaje čustvenega stanja lika in posledično
medosebnih odnosov med liki. Za vsemi izbranimi trditvami se namreč skrivajo močna
neverbalna sporočila – tuhtanje balona ob koncu vsakega kadra nakazuje njegovo izbiro
naslednje igre; hladno vedenje ostalih predmetov ob žebljevem neuspehu nakazuje njegovo
izobčenost iz družbe, njegovo navdušenje ob pričetku nove igre pa željo po sodelovanju pri
vsaki izmed njih.
Na četrto vprašanje, ki se je nanašalo na počutje po ogledu animacije, je 29 vprašanih izbralo
zadovoljstvo, medtem ko se preostalih 7 ni počutilo nič drugače, kot prej (Graf 4).
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Občutki ob koncu animacije
Nič drugače se
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Zadovoljstvo
Zadovoljstvo
29

Frustracija
Nič drugače se ne počutim,
kot pred ogledom

Slika 37: Grafični prikaz odgovorov na 4. vprašanje

To je razkrilo v večini uspešno poistovetenje gledalca z žebljem – bodisi zaradi bližnjih
kadrov, njegovih osebnostnih lastnosti ali česa nam popolnoma neznanega. Žebljeva zmaga se
je namreč prebudila tudi v vseh gledalcih, ki so na koncu občutili zadovoljstvo.
V petem vprašanju: V animaciji razen glasbene podlage ni bilo nobenih zvokov. Vas je to
zmotilo? Se je večina (31) strinjala, da na pomanjkanje zvokov sploh niso bili pozorni,
preostalih pet pa je bilo mnenja, da je takšen način celo primernejši za dotični izdelek (Graf
5).

Ocenjevanje motečnosti tišine

Ne, bilo je
primerno
5
Ne, bilo je primerno
Sploh nisem opazil/a
Sploh nisem
opazil/a
31

Da, bilo je prazno

Slika 38: Grafični prikaz odgovorov na 5. vprašanje
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Veliko število posameznikov, ki niso opazili pomanjkanja drugih zvokov, je več kot dobra
kritika za izbiro glasbene podlage. Pomeni namreč več stvari: nekateri deli glasbe morda
spominjajo na zvok, ki bi sicer moral biti prisoten; melodije in ritmi so komplementarni
dogajanju; zvočna jakost je prava. Namen glasbe je bil torej dosežen.
Z odgovori gledalcev je bilo dokazano, da so osebnosti likov lahko berljive ter odnosi med
njimi razpoznavni, kar je bil namen pri izdelavi zgodbe, likov in njihovega gibanja.
Posledično lahko trdimo, da je bilo sporočilo uspešno predano publiki, kar je bil cilj tega
projekta. Kljub uspešnosti, ki jo je pokazala anketa, bi si bilo potrebno v ponovnem poskusu
vzeti več časa za analizo prikaza želje po igri s strani žeblja, saj je bila ta izmed vseh najslabše
razumljiv oziroma kaotičen. V prvem poskusu tega dela smo sicer že poskusili drugačno
rešitev, vendar smo na pobudo mentorice interpretacijo še nekoliko spremenili. Rezultat tega
je trenuten način prikaza, ki ga vidimo v priloženi animaciji. Tehnično gledano je bilo delo
precej olajšano zaradi primerne delovne opreme (grafična tablica, programi), vendar bi si ga
lahko olajšala še bolj, če bi se določenih efektov v animaciji lotila z računalniškim
programom namesto z digitalnim peresom.
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5 ZAKLJUČEK
Cilj projekta je bil ustvariti animacijo, ki skozi neverbalno komunikacijo likov sporoča
zgodbo s pozitivnim sporočilom. Skozi teorijo telesne in obrazne mimike ter risanja likov smo
pridobili znanja za postopno izoblikovanje likov, tako z osebnostnega kot fizičnega vidika, ter
jih povezali v interpretirano zgodbo. S stalnim poudarkom na mimiki in ustvarjanju povezave
med glavnim likom in gledalcem, je skozi čas tako nastajala tiha animacija o žeblju, ki se
kljub svojim slabostim izkaže za junaka.
Uspešnost projekta je bila preverjena z anketo, v kateri so gledalci v veliki meri dokazali
smiselnost in uspešnost našega dela, saj so njihovi odgovori nakazovali na zadostno
razumevanje likov in njihovih medsebojnih odnosov. Hkrati so nam pomagali k realni oceni
animacije, nakazali njene šibke točke in priložnosti za izboljšave. Ob uresničitvi le-teh bi bil
izdelek primeren za prikaz širši publiki, predvsem pa otrokom, saj njegovo pozitivno
sporočilo nanj lahko dobro vpliva.
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7 PRILOGE
7.1

Priloga 1: Animacija
Animacija je bila v obliki mp4 oddana skupaj z diplomskim delom kot priloga. Hkrati
dodajam povezavo do spletnega naslova: <https://youtu.be/d--Oohjuc_o>

7.2

Priloga 2: Vprašalnik
1. Ocenite osebnost lika s številko na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni
negativnost, 5 pa pozitivnost lika:
a) Žoga
12345
b) Balon
12345
c) Žebelj
12345
d) Žarnica
12345
e) Kuhalnica 1 2 3 4 5
2. Kdo je bil pobudnik za začetek aktivnega dogajanja (plavanje, letenje, ples)?
Možen je le en odgovor:
a) Balon
b) Žebelj
c) Lonček
d) Nihče, tako se je pač zgodilo
3. Se strinjate s spodnjimi trditvami? Obkrožite da ali ne pri vsaki od podanih
trditev.
a) Žebelj si je želel sodelovati v vseh aktivnostih.
DA/NE
b) Igre je izbiral balon.
DA/NE
c) Žebelj se je zaradi neuspeha vsem ostalim močno smilil.
DA/NE
d) Žebelj je med ostalimi rečmi v ropotarnici zelo priljubljen. DA/NE
4. Kakšni so Vaši občutki ob koncu animacije? Možen je le en odgovor.
a) Pomirjenost
b) Zmedenost
c) Zadovoljstvo
d) Frustracija
e) Nič drugače se ne počutim, kot pred ogledom.

5. V animaciji razen glasbene podlage ni bilo nobenih zvokov. Vas je to zmotilo?
a) Ne, bilo je primerno
b) Sploh nisem opazil/a
c) Da, bilo je prazno
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