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1. Cel i podstawowe założenia  

 

Celem pracy jest realizacja autorskiego filmu animowanego z wykorzystaniem techniki 3D. 

Narracja filmu nie powinna od razu wszystkiego zdradzić, ma ona wprowadzać element 

tajemnicy, aby na końcu zaskoczyć widza, jednocześnie pełniąc funkcję żartobliwą. Realizację 

tę możemy zaliczyć do gatunku czarnej komedii lub pastiszu. Głównymi odbiorcami pracy są 

osoby dojrzałe, pary lub małżeństwa. Człowiek, który spędził długi okres swego życia z drugą 

osobą, będzie w stanie trafnie zinterpretować przedstawiony problem i zawartą w nim ironię. 

 

2. Realizacja projektu 

Celem projektu było stworzenie animacji opartej na technice 3D. Proces realizacji takiego 

zadania jest skomplikowany i składa się z kilku etapów. Każdą czynność można wykonać za 

pomocą wielu rozwiązań. Film został zrealizowany za pomocą takich programów jak Autodesk 

3ds Max 2016, Allegorithmic Substance Painter, Adobe After Effects, Adobe Premiere 

Pro oraz Adobe Audition CS6. 

Wstępem do pracy przy powstawaniu mojego filmu animowanego było zgromadzenie 

wszelakich inspiracji związanych z wybranym tematem. Następnym problemem jaki tkwił 

w kontynuowaniu pracy było stworzenie autorskiego scenariusza na podstawie, którego 

powstał storyboard. Późniejsza twórczość dotyczyła w głównej mierze technicznych aspektów. 

 

Techniczne fazy powstawania pracy: 

 Autodesk 3ds Max 2016 

 - Modelowanie  

 - Oświetlenie 



 - Teksturowanie (ustawianie siatek UVW) 

 - Rigging 

 - Animacja 

 - Renderowanie 

 

 Allegorithmic Substance Painter 

 - Teksturowanie (tworzenie tekstur) 

 Adobe After Effects 

 - Składanie ujęć 

 - Postprodukcja (efekty specjalne, korekcja koloru, napisy) 

 Adobe Audition CS6 

 - Dźwięk 

 Adobe Premiere Pro 

 - Montaż (obraz, dźwięk) 

 

Gotowa poskładana animacja została sprawdzona i zapisana do pliku MP4. 

 

3. Produkt końcowy – stworzona animacja 3D 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

4. Informacje o możliwości wykorzystania pracy 

Powstała animacja została zrealizowana w celu dostarczenia rozrywki każdemu potencjalnemu 

odbiorcy. Film można zamieszczać na portalach lub serwisach internetowych takich jak 

www.youtube.com czy www.vimeo.com. 


