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Entretanto, há quem discorde do método e ache que a animação é
fruto da narrativa, como é o caso de Dylan White, diretor de animação e
ilustrador:"O ponto crucial para um ilustrador entender a animação é que ela
precisa de design e timing. No meu trabalho, contar uma história é a chave.
Começo escrevendo, mesmo se forem pedaços de ideias". Ele já trabalhou com
clientes como BBC, Rough Trade e Aardman Animations.
Apesar de acreditar na necessidade de uma boa história, o ilustrador
não precisa ser necessariamente o roteirista. Recentemente, Dylan trabalhou
comTim Telling, roteirista que já colaborou para a BBC e o Channel 4. Juntos,
criaram o curta YowieAnd The Magpie, que conta a história de um monstro
folclórico. O vídeo foi indicado para o prêmio McLaren
Animation, no Festival de Cinema de Edimburgo.
Dylan acredita que, por ser a melhor maneira
de exercitar a imaginação, os ilustradores precisam
aprender por si mesmos. "Quando estiver fazendo uma
imagem still, é bom trabalhar com diversos detalhes da
superfície", opina Dylan. "Se um ilustrador trabalha desta
maneira no impresso, ele tende a colocar esse excesso de
informação em cada f rame, o que pode tornar muito difícil
a compreensão do público." Em animação, existe um limite
natural de quanta informação o olho humano consegue
captar. Um projeto bem realizado consegue guiar o olho do
espectador para determinados pontos, levando ao detalhe
fundamental sem precisar de muitos elementos. Aqui,
menos também é sempre mais.
Dylan aprendeu a animar células 2D e se
mantém muito próximo dessa abordagem tradicional em

seu trabalho. Além disso, acha improdutivo trabalhar no
computador, portanto prefere focar nos rascunhos e nos
storyboards feitos à mão, e a partir disso, usar o After
Effects combinado com o Flash para animar.
0 modo Animation no Photoshop está se
tornando muito popular entre os animadores, mas Dylan
sente falta de funcionalidade, particularmente na hora de
exportar e integrar a outros softwares. "O After Effects é
muito mais estável e versátil do que o Flash ou Photoshop,
mas as ferramentas de desenho são terríveis, então meu
fluxo de trabalho é uma combinação dos três", explica.
Os aspectos técnicos da animação podem ser
desenvolvidos com a prática. 0 que é crucial, segundo Dylan,
é manter o seu estilo sem ser afetado pela moda."É muito
fácil ser influenciado por pessoas da área", afirma. "Faço um
esforço para isso não ocorrer. Se nos mantivermos
conectados em plataformas como o Vimeo e o
Motionographer, as coisas ficarão muito semelhantes. A
melhor inspiração deve vir de outras fontes."
Na mesma direção, o trabalho de Simon
Spilsbury já chamou a atenção de grandes nomes como
The Guardian e o The Times até marcas como Nike e Virgin
- sem mencionar os juízes do D&ADYellow Pencil e do
Association of lllustrators Images. Simon se descreve
como um "expoente da linha gráfica", mas já trabalhou em
inúmeros projetos de animação. Como o trabalho dele já
carrega um peso narrativo, não precisou desenvolver um
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trabalho impactante de roteiro ou sentiu a necessidade de se associar a um
roteirista. "Não transformo uma ilustração em animação. É uma coisa só.
Sempre vi que meu trabalho possuía um movimento por desenhar muito
rápido e, quando o processo é filmado, ele naturalmente se torna uma
animação", conta Simon.
Apesar de não se considerar um grande contador de história, Simon
acredita que essa habilidade pode ser crucial na hora de criar uma animação. "É
preciso ser um pouco contador de histórias para transformar um material
acabado em uma animação, principalmente em material publicitário, em que é
fundamental ser conciso", reflete. "Tempo é crucial, pois é nele que o animador
mostra seu estilo."
Também é importante trabalhar com as pessoas certas. Geralmente,
para Simon, alguns ilustradores se aliam a animadores que não possuem
estilos compatíveis. No caso dele, ele colabora com o freelancer Simon Deshon
por acreditar ser uma parceria que se completa. "Ter Deshon no estúdio durante
o expediente me ajuda. Ele leva meus desenhos para o movimento e vice-versa",
afirma Simon.
Porém, com tudo isso, Simon acredita que o movimento de
transportar a ilustração para a animação nunca foi tão acessível: "Quanto
mais a tecnologia avança, mais o processo se torna factível. Ainda é muito
difícil ter um orçamento que nos permita esbanjar recursos, por isso sempre
trabalho com coisas minimalistas".
O diretor e produtor Richard Barnett concorda com a ideia de que
nunca foi tão fácil pegar uma imagem estática e transformá-la em movimento,
mas acrescenta que agora a questão se mantém na qualidade do produto."Se é
possível desenhar, é possível animar. 0 modo como isso é feito ainda é o mais
importante", analisa. Richard trabalha no estúdio de animação Trunk (www.
trunk.me.uk), que possui clientes como RollingStones, BBC, MTV e Universal, e
realiza trabalhos que vão de filmes, comerciais e videoclipes até projetos
interativos. Cada estilo ilustrativo é formado por uma técnica de animação em
particular: para personagens complexos, usa-se cutouts digitais. 0 Flash é o
melhor para trabalhos simples; já o After Effects para gráficos animados e, por
fim, Cinema 4D para efeitos mais avançados.
O principal aspecto que Richard ressalta é o movimento. Combinar um
estilo ilustrativo com o programa certo pode ser inútil se não há compreensão
do movimento. "Como a maioria das práticas artísticas, observar é a
ferramenta-chave (estudar como as coisas se mexem, o balanço de um objeto
ou pessoa)", explica Richard. "Uma vez que conseguir dar o movimento
convincente, e encontrar o programa certo para criar, é preciso começar a
desenvolver habilidades para roteiro e direção - lógico que pensando em
encaixar nas necessidades a serem desenvolvidas pelo ilustrador", pontua. Se
o artista não é bom em contar histórias, deve pensar em trabalhar em
parcerias ou com projetos de outras pessoas.
Escrever algumas ideias, trabalhar um storyboard, perceber se
consegue contar uma história apenas usando imagens são algumas das
dicas que Richard dá para quem quer começar a animar. "Considere como as
imagens trabalham sua história e a melhor maneira de contar uma cena
filmando-a. Em seguida, pegue essas referências e comece a pensar como
elas funcionam em etapas da animação, considerando o tempo de cada
filmagem. Não se esqueça de pensar em como o espectador verá a história",
completa. Por isso, é importante manter boas narrativas aliadas a técnicas
de direção e ilustração.

Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 69, p. 54-57, maio 2013.

