Rynek w Osiu - 15 sekund animacji
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Rysownik, scenarzysta, animator. Urodzi� si� mieszka i pracuje w Osiu. Film animowany
interesowa� go od dawna. Od m�odzie�zych lat szuka� odpowiedzi na pytanie, jak to jest,
�e postacie rysunkowe w telewizorze lub ekranie kinowym si�poruszaj�. Sw� talent graficzny
ujawni� ju� jako ucze�szko�y podstawowej. Poni�ej przedstawiamy animacj�wykonan� w
ca�o�ci przez D. �urawskiego pt. Rynek w Osiu. Jest to wizja artysty stworzona na podstawie
starej widok�ki Osia z roku 1920, kt�ej wydawc� by� Ernest Waschke. <br
mce_bogus="1"></p> <p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">Jest jednym
z kilku talent� doskonal�cych sw� warsztat rysunkowy w nieistniej�cym dzisiaj Klubie
M�odego Plastyka przy Gminnym O�rodku Kultury w Osiu. Obecnie charakteryzuje
si�dojrza�ym warsztatem, pewno�ci� swoich umiej�no�ci i wizj� kre�lenia rzeczywisto�ci.
Wielokrotnie nagradzany, m.in. I miejsce w kategorii film fabularny i animowany na VII Usteckim
Festiwalu Film� Amatorskich Uff(O)a 2010 za film Jesie� Ten film zwyci�� te� w konkursie
organizowanym przez serwis Animuj.pl <a
href="http://www.youtube.com/watch?v=vaa3L1QS6uU&feature=player_embedded"
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�urawskiego jest r�orodny, najcz�iej wykorzystuje o��ek i wyobra�ni� nast�nie szkice
przenosi przy pomocy skanera na ekran komputera, poprawia linie, dodaje kolor. Gotowe
rysunki umieszcza kolejno klatka po klatce na przygotowanym wcze�niej w�a�ciwym tle. I tak
kadr po kadrze, z dziesi�tkami lub setkami rysunk� sk�adaj�cymi si�na dan� scen� Na
jedn� sekund�filmu przypada oko�o 24 klatek, bo tyle trzeba by ruch postaci by� p�ynny dla
ludzkiego oka. Sami widzicie jak� cierpliwo�ci� nale�y si�wykaza� by powsta� 60-cio
sekundowy film, nie m�i�c ju� o 10 minutach lub godzinie. Dlatego te� D. �urawski korzysta
z innych zdobyczy techniki, cz�to animuje w technice rotoskopii (z u�yciem kamery). Technika
ta polega na sfilmowaniu, a nast�nie obrysowaniu kraw�zi postaci (obiektu), a zosta�a
wynaleziona przez Marka Fleishera. Jako pierwszy z nowej techniki skorzysta� Disney. O tych i
innych technikach animacji wykorzystywanych przez D. �urawskiego pisze on na swojej stronie
internetowej <a target="_blank" mce_href="http://domowestudioanimacji.republika.pl/"
href="http://domowestudioanimacji.republika.pl/">Domowe Studio Animacji >>>.</a> M�odemu
arty�cie �yczymy wielu udanych projekt�.</p><p> <a
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przedstawia si�motyw z widok�ki: Fragment rynku. Wydawca Ernest Waschke, Osie, oko�o
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