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Animacion 

• Animacion Tradicional. (2D, Cel, vizatim me dorë) 

• Animacion 2D. (Vektor) 

• Animacion 3D. (CGI, Animacion kompjuteri) 

• Grafika e lëvizjes  (Tipografi, Logot me Anim) 

• Stop-Motion. (Claymation, Cut-Outs) 



Fazat e zhvillimit të animacionit 

Para 
prodhimit 

Krijimi/ 
Prodhimi 

Pas 

prodhimit 





Para Prodhimi 



Tregimi 

• Ky është thelbi i veprës që do të 

krijoni. Është ideja e madhe e filmit 

që keni zhvilluar. Është "vizioni" i 

filmit. Në këtë fazë, krijuesit duhet 

të shkruajnë dhe të zhvillojnë 

skenarin. Kjo është pika referuese 

për të gjithë elementët e tjerë të 

përfshirë në procesin e prodhimit. 



Storyboard 

• Kjo është faza ku shkrimi kthehet në 

vizatime të ndara në skena dhe është 

tërhequr në panele shumë si një roman 

grafik. Storyboardi i lejon drejtorit të 

parashikojnë animacionin në mënyrë që 

ai ose ajo të vendosë se çfarë do të punojë 

në animacion dhe do të marrë vendim të 

përshtatshme krijuese me artistët e tjerë. 



Redaktimi 

• Sapo të përfundojnë storyboardi, ato i 
dërgohen ekipit redaktues, i cili pastaj 
do të krijojë një video nga bordet. 
Video bordi që krijon ekipi redaktues 
do të përfshijë imazhet e skenareve, 
zërat e gërvishtjeve dhe muzikën e 
përkohshme dhe efektet zanore.  

 

• Sapo skenari dhe animacioni janë të 
kompletuara, artisti i zërit regjistron 
dialogun përfundimtar për animacion.  



Dizajni i karaktereve 

• Dizajni i konceptit te karakterve është procesi ku 
artistët krijojnë vizatime ne T-pose. Në këtë proces, 
karakteret vizatohen apo krijohen përmes skicave. Më 
vonë, modeluesit i përdorin këto skica si udhëzime kur 
krijojnë modele në 3D në kompjuter. 



Zhvillimi Visual 

• Zhvilluesit vizualë dhe koncept 
artistët krijojnë atë që ne 3D apo 
aniamcion në të vërtetë do të 
duket, si duke përfshirë plotësisht 
dizajnimin e elementeve 2D dhe 
3D si karakteret, mjediset, hartat, 
propset, paletat e ngjyrave dhe 
sfondet. Kjo i jep drejtorit dhe 
ekipit kreativ një pamje të qartë 
përpara se ata të fillojnë në 
prodhim / krijim / 3D modelim, 
kompozim etj. 



Para-vizualizimi 

• Para-vizualizimi, apo previs, 
është vendi ku artistët punojnë 
me skenarin dhe storyboards për 
të krijuar filmin në një mjedis 3-
dimensional në kompjuter. Kjo 
është portë për prodhimin e 
animacioneve dhe, nëse vendoset 
koha në mënyrë që personazhet 
dhe mjediset të jenë në shkallë, 
kjo punë shpesh mund të 
përdoret për të shkuar direkt në 
animacion. 



Prodhimi 



3D Modeluesit 

• Modeluesit transformojnë artin e 
konceptit 2D në modele 3d. Ata 
zgjedhin personazhet, vendosjen 
dhe reklamat në 3D dhe përsosin 
ato derisa të jenë i kënaqur. 

 

• Modeluesit ndahen në dy ose më 
shumë departamente: 
▫ Modelim organikë  

▫ Modelim industrial 



3D Render 

 

3D Concept Art 

Created by Jeton Lakna 



Ngjyrat dhe textura 

• Artistët në sipërfaqe krijojnë ngjyra, textures dhe shaders për 

karakteret, objekte dhe skena. Ata punojnë për të siguruar që 

texturat përputhen me artin e aprovuar të konceptit dhe 

dizajnet e krijuara nga departamenti i artit; në fazen e para 

zhvillimin vizuel. Texturimi bëhet qoftë duke krijuar një foto 

nga zeroja ose përmes redaktimit të një imazhi ekzistues. 

 



Textura - UV  

 



Textura - Mari 

 



Rigging 

• Riggers ndërtojnë anatomin e një karakteri apo objekti 

dhe ju bashkangjesin skeleteve 3D. Ky skelet bëhet 

"kukull" që animatorët e përdorin për të sjellë karakteret 

në jetë. Riggerët krijojnë dhe vendosin kontrollet që 

lëvizin nyjet e "kukullës" dhe lejojnë animatorët të 

lëvizin fytyrën dhe trupin në mënyrë që karakteri të 

veprojë dhe të emetohet sipas nevojave të tregimit. 



Rigging per karaktere 

Skinning                    Skeletoni                   Kontrollet 



Rigging per objekte 

 



Layout / Anim Prep 

• Përgatitja e animacionit bëjn 

artistët që e vendosin veprën e 

artit nga departamentet e tjera 

në mjedisin 3-dimensional. 

• Skenat 

• Kohezgjatja 

• Kendi i Kamera  



Animacion i Karakterit 

• Animatorët e karaktereve i sjellin karakteret në jetë. 3D 

animatorët përdorin një kompjuter për të animuar karakterin 

duke përdorur Riggin që u krijua nga departamenti i riggve. 

Animatoret e Karaktereve janë aktorët në animacion. Detyra e 

tyre është të kuptojmë se si ta tregojmë historinë përmes 

lëvizjeve dhe shprehjeve. Animatorët e karakterit shpesh do të 

krijojn skena përmes videove për t'u përdorur si referencë për 

animacionin e tyre. 



 



Motion Capture 



Face Capture 

 



Crowds/Turmat 

• Departamenti i turmave është përgjegjës për "ekstra" në 
skenat e mëdha të turmës në film. Ata punojnë për të 
krijuar veprime të dukshme për personazhet e turmës në 
film. 



Efektet e Karakterit / Simulimi 

• Efektet e karakterit artistët janë përgjegjës për gjithçka 
që lëviz në një karakter, duke përfshirë veshje, flokë, lesh 
ose pupla. Ata gjithashtu krijojnë ndërveprime të 
karakterit me objekte. Për shembull, kur një karakter 
ulet në një shtrat, ata janë artistë që e bëjnë zbukurimin 
e shtratit. 



FX 

• FX Artistët janë përgjegjës për të gjitha detajet e vogla 
siç janë ato që ndodh kur ka një shpërthim ose një 
veprim që lë gjurmë të tilla si gjurmët e këmbëve. Në 
animacion, artistët FX duhet të sigurojnë që këto detaje 
sigurojnë realizëm dhe mbështetje për animacionin. FX 
artitest krijojn pluhnin, ujin, ajrin, zjarrin, ekspodimet. 



Matte Pikturë 

• Departamenti i pikturës matte krijon gjithçka jashtë 
grupit duke përfshirë malet, oqeanet, qiejt, pamjet dhe 
sheshit e qytetit. Ata përdorin çelësat e ngjyrave të 
krijuara nga departamenti i artit dhe modelet e 
ndërtuara nga modeluesit. Ata krijojnë piktura që janë 
imazhe që rrëshqasin në sfondin e animacionit.  



Ndriçimi 

• Ndriçimi është një element kyç 
që marrin elementët 3D dhe 
pamjet vizuale 2D për të krijuar 
pamjen dhe tonin. Ka shumë 
lloje të ndryshme të dritave që 
janë : drita e ambientit, drita e 
drejtimit, drita e pikës, drita e 
vendndodhjes, drita e zonës dhe 
drita e volumit. 



Renderimi / Realizimi  

• Renderimi 3D është procesi i grafikës 3D kompjuterike 
për konvertimin automatik të modeleve dhe skenave 3D 
në imazhe 2D në një kompjuter. Pas renderimit 3D 
mund të kemi foto realiste për një pamje të caktuar. 



 

 

Pas Prodhimit 



Kompozitimi 

• Kompozitimi është ku elementët shtesë janë 
sjellë së bashku me korniza përfundimtare të 
bëra nga ndriçimi / renderimi si foto te ndara. 
Thellësia e fushës dhe modifikimi i ngjyrës 
ndodhin në këtë fazë. Kjo është faza e fundit e 
pamjes te një filmi  ku bëhet editimi apo 
rregullimi . Një kompozitor i mirë mund të bëjë 
një pamje të mirë në pamje të shkëlqyer. 



Kompozimi 



Muzika dhe dizajni i zërit 

• Muzika dhe zëri i japin frym nje projekti te animuar. 
Redaktimi përfundimtar duhet të mbyllet përpara se 
këto elemente të shtohen Ndryshimi i gjërave me disa 
frame do të prish dizajnin e zërit. Kjo është arsyeja pse 
kjo zakonisht mbetet në fazën përfundimtare të 
prodhimit. 



Color Grading 

• Vlerësimi i ngjyrave është shpesh faza e fundit e shikimit 

të një produkti. Edhe pse lighters dhe compositors 

punojnë të kenë qëndrueshmëri, ata shpesh punojnë 

vetëm në një pjesë të vogël të filmit apo animacionit. 

Puna e klasës së ngjyrave është që të sigurohet që piktura 

të jetë e qëndrueshme në çdo sekuencë kështu që nuk ka 

ndryshime të ndjeshme në dritë apo dukje. 



Color Grading 

 



Edit / redaktimit 

• Gjatë redaktimit, i gjithë filmi vjen së bashku. Në hapat 

deri në procesin e redaktimit përfundimtar, një sasi e 

redaktimit është bërë tashmë si Animacionet  2D dhe 

3D, Renderimet, Kompozimet, Muzika dhe disa efekte të 

zërit dhe së fundi, fillojm konvertimin ne video format 

apo transformohet në filmin. 



       

 



 

 

Pyetje për klasën? 


