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סרט אנימציה קצר -" רץאום רץ "  
 

 . לרוב הם חושבים על חתולים מדברים ועל קופים מרקדים, "אנימציה"כשאנשים שומעים את המושג 
 ?ומדוע יש לתחום זה חשיבות בכלל, לזוזגורמים לציורים איך 

 הציורים רצף .מסך גבי על מאוד מהיר בקצב המתחלפים ציורים של רצף היא הנפשה או אנימציה

 .אנימציה נקראת זו אשליה .תנועה של אשליה מקנה המתחלפים

באמצעות אנימציה יכול האדם לברוא יש , לדעתי

בהנפשה יכול האדם לספר   –מאין בכל דרך שיבחר 

טמון הקסם למעשה ובזה  –סיפור שירצה 

 -לפניי וכפי שכבר אמרו רבים וטובים . שבאנימציה

 .אין פתרונות קסם

 הסיפור .קטנים ושכתובים רבות טיוטות הכנו ,חודשים כמה עבדנו התסריט על .סיפור צריך ראשון דבר – סיפור

  רק - חיובי צעד הוא הסיפור שינוי .השתנה הכול - לכך ומעבר ,מסע היה ובכולן ילד היה שבכולן גרסאות ארבע עבר

 .הטרחה את שווה שהסיפור בידיעה שלם סרט עבורו ליצור אפשר ,ומוצלח טוב הוא שהסיפור בטוחים כאשר

 תהליך העבודה

 .מצולמות בתמונות הוא השימוש שם אך ,בקולנוע מתקיימת זהה אשליה

 שהעצם כשם – אמתית תנועה מתקיימת לא המסך גבי על מתחלפות התמונות כאשר ,טכנית מבחינה

  היא האשליה נוצרת שבה הדרך .שם נמצאת באמת לא תנועתו גם כך ,שם נמצא באמת לא המצולם

 ביניהם מחליפים וכאשר ,שונה בתנוחה העצם אותו של ציור אחריו ,ציור מציירים – למדי פשוטה

  עוד כל .שנע אחד בציור אלא שמתחלפים נפרדים ציורים בשני מדובר אין כי האשליה נוצרת ,במהירות

 .אחת לתמונה השונים הציורים את יתרגם המוח ,מספקת במהירות מתחלפים הציורים

 רקע

 רבות פעמים לצייר יש הדמויות את – רבה עבודה מושקעת בעיצוב גם .להתווכח מה אין ריח ועל טעם על – עיצוב

  .שונה תחושה הנותן שונה מראה לה משווה בדמות פרט כל כאשר ,בפרטים מצוי העניין .הסופית צורתן לגיבוש עד

 כאשר – הראשית הדמות של האף היה "רץ רץ אום" של בתכנון מובהק באופן שהשתנו המאפיינים אחד ,לדוגמה

 ,יותר צעיר מראה לדמות המקנה דבר ,לקצר הפך האף העבודה ובמהלך ארוך אף לו היה דניאל של הדמות את הגיתי

 .חודשים כמה במהלך התגבש העיצוב גם כך ,הסיפור כמו .ילד של

 

 מיטבי בדיוק הציורים את לצייר יוכל שהאנימטור מנת על .המסך על נעים הרכיבים כל בה הדרך – אנימציה

 אחד ,העיקריים החלקים את מצייר האמן .הסרט של קומיקס גרסת מעין - סטוריבורד להכין עליו ,הרצוי ובתזמון

 זה שלב .הסרט ייראה כיצד להבין במטרה ,לאסתטיקה מיוחדת התייחסות ובלי לבן-בשחור כלל בדרך ,השני אחרי

 ."הסרט של הסקיצה" – הוא

  ובקצב במהירות רץ כשהוא אותו פוגשים ,נחוש ילד הוא דניאל

  עד .יהיה וכך החליט כך – אילת עד הנקרה מראש – קבוע

  ,המסע את לעצור לו שקוראים קולות שומע דניאל מהרה

  ,מדברות נעליים זוג יש לדניאל – כנעליו שמתבררים קולות

   .הטיול את להפסיק לו לגרום המנסות

  להכניס ,יכולתי כמיטב ,ניסיתי שלפניכם והפשוט הקצר בסיפור

 .העולם את רואה אני בה בדרך לי החשובים מסרים כמה

  העניקה החולפת השנה - לעתיד מחשבות

 בדרך המקצוע עם היכרות לי העניקה חנן עם והעבודה

  התהליך כל את למדתי .ביותר ומעמיקה תקדים חסרת

  תהליך – אנימציה סרטי של קולנועית הפקה שעוברת

  .בו ומתמצא מכיר אני שכעת

 – סרטים וליצור להמשיך אוכל האלה הכלים עם

  היא כשהמטרה ,מצולמים סרטים ,קצרות אנימציות

 .בהצלחה לי שיהיה .הכסף למסך להגיע


