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„Nicu şi Baton” - alianță de beton
În ultima zi de toamnă,
studioul de animaţie „FrimuFilms” a lansat primul
lor filmuleţ, scurtmetrajul „Nicu şi Baton”. În
primele zile de la postarea
pe internet, filmuleţul a
reuşit să atragă atenţia
publicului din Moldova,
dar şi a moldovenilor plecaţi peste hotare. Primele
reacţii au fost mai mult
decât pozitive.

creion. „Oricât de performantă ar fi
tehnica de animaţie şi computerele
cu care lucrăm, nimic nu înlocuieşte foaia de hârtie în prima fază a
producerii”, explică Eugen Frimu,
fondatorul şi directorul studioului.
Anume aici se desenează fiecare din

cele 24 de imagini care vor forma ulterior ceea ce vedem într-o secundă
de film. Printr-un calcul matematic
destul de simplu, am aflat că pentru
scurtmetrajul „Nicu şi Baton”, care
are un pic peste 5 minute, a fost
nevoie de în jur de 8000 de astfel

Text: Irina BOGULEAN	
Foto: FrimuFilms
Băieţii de la „FrimuFilms” m-au
primit în ospeţie şi, spre încântarea
mea, mi-au arătat ceea ce puţini au
ocazia să vadă – secretele producerii
unui film cu desene animate. Se pare
că totul începe de la clasica masă
de animaţie, foaia albă de hârtie şi
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de desene. De altfel, toate se află în
arhiva studioului, bine clasificate
şi accesibile la nevoie. Diferenţa de
la un desen la altul poate fi atât de
mică, încât e greu s-o depistezi imediat. Pentru a desena imaginile mai
dificile sau mai greu de realizat, se
modelează figurine din plastilină.
De cele mai multe ori este vorba de
personaje şi de elementele dinamice, decorul şi elementele statice
fiind cel mai simplu de desenat.
În următoarea etapă toate
desenele se scanează şi se introduc
în calculator pentru a fi prelucrate
şi adaptate până la totala corespundere cu ceea ce vede regizorul în
imaginaţia sa. Acest lucru se face
fie la un Wacom Intuos sau la un
Wacom Cintiq, care este o variantă
mai performantă a primului, oferind posibilitatea de a desena direct
pe monitor. Coloana sonoră pentru
filmuleţul „Nicu şi Baton” a fost
compusă şi înregistrată în paralel
cu munca asupra imaginilor, în
studioul audio de la „FrimuFilms”.
Până şi fragmentul din celebra
piesă a lui Michael Jackson a fost
înregistrat şi prelucrat special pentru acest scurtmetraj.
Ideea de a realiza un desen animat de scurtmetraj anume cu acest
subiect a venit oarecum de la sine.
„Acest filmuleţ reprezintă realitatea
moldovenească. Probabil că orice
moldovean se poate regăsi în anumite personaje sau fragmente din
„Nicu şi Baton”, explică regizorul
Eugen Balan. Nu există prototipuri
reale pentru cele două personaje,
ele reprezentând anumite categorii
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sociale, anumite trăsături de caracter
specifice moldovenilor. Procesul de
lucru asupra filmuleţului a durat
cinci luni, fără zile de odihnă, pauze
de masă şi cu multe nopţi nedormite.
„Cel mai greu a fost momentul în
care oamenii apropiaţi au început
să se supere că nu le mai acordam
deloc atenţie”, mărturisesc băieţii.
La filmuleţ a lucrat întreaga echipă
a studioului „FrimuFilms”, adică 9
persoane, şi câţiva prieteni care au
contribuit cu sfaturi, păreri, voci – în
total vreo 20 de persoane. Deşi iniţial nu ştiau dacă acest scurtmetraj va
avea o continuare, astăzi băieţii sunt
siguri că va mai fi încă cel puţin un
episod, cu aceleaşi personaje, dar cu

un alt subiect. „Erau momente când
nu ne puteam da seama dacă o să
aibă sau nu succes. Le arătam prietenilor din afara echipei imagini sau
fragmente, iar ei nu prea înţelegeau
despre ce este vorba. Dar reacţia
publicului la produsul final a fost
cu totul alta, mult mai bună decât
ne-am aşteptat. Am postat filmul pe
internet, urmărim comentariile, pe
care le vom utiliza pentru următorul
episod, şi am constatat că doar vreo
4% din ele sunt negative, ceea ce e
un rezultat foarte bun”, spune Eugen
Frimu, directorul studioului. „Nicu
şi Baton” a fost lansat pe youtube
la 30 noiembrie şi a adunat, în 2
săptămâni, 21.000 de vizualizări. A
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Eugen Frimu, producător
Visător și romantic, pasionat de muzică,
film, poezie și desene animate. Alintă
echipa și îi tot aduce cu picioarele pe
pământ ca să nu se ridice prea aproape de
soarele fanteziei.

Studioul „FrimuFilms” a pornit de la două persoane – Eugen Frimu și Eugen Balan, regizor. S-au lansat în martie curent,
dar au reușit deja să producă mai multe spoturi video, promouri şi grafică pentru emisiuni TV, dar şi prezentări animate ale
unor companii din Europa. Astăzi, din echipă fac parte nouă
persoane. Faceţi cunoştinţă!

Radu Zariciuc, regizor sunet
Eugen Balan, regizor
Extrem de talentat, un om dintr-o bucată,
foarte bun în toate, transformă în aur tot
de ce se atinge. Coordonează întreaga
producţie și citește gândurile întregii
echipe.

Maxim Cerevcov, animator
Meșter Faur, mâini de aur. În mâinile lui
creioanele desenează singure, iar hârtia
dansează, vibrează și se colorează, tot
singură.
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Tipul cu urechi ascuţite, voce de înger și
inimă de artist. Cântă, compune muzică,
distruge și înregistrează tot felul de
instrumente muzicale sau pur și simplu
distrează toată lumea.

Constantin Fana, animator
Arhitect de profesie, se regăsește în
anatomia obiectelor simple și compuse,
este părintele mișcării și are darul de a
vedea viaţa cu o detalizare de 24 cadre
pe secundă.

Mihai Luchian, animator,
prelucrare postproducţie
Cu studii la București, cu o pregătire
extrem de solidă, este maestru în video și
audio, toate programele îl preferă anume
pe el și dacă cineva din echipă nu găseşte
ceva pe Google, îl întreabă pe Mihai.

Lera Podborski, animator
Este în stare să ducă la perfecţiune orice
contur, formă sau culoare, desenează
impecabil chiar și cu ochii legaţi, nu există
tehnică pe care ea să nu o posede.

fost postat şi pe Facebook,
iar la un moment dat
filmuleţul a început să se
promoveze de la sine. Aşa
a ajuns subiect de ştire pe
unimedia.md şi aquarelle.
md, la Prime TV şi la Publika TV, iar producătorii
au fost invitaţi la emisiunile posturilor Jurnal TV,
Noroc TV şi Prime TV.
Filmuleţul a fost promovat şi pe torrents.md, la
iniţiativa administratorilor
site-ului respectiv. Acum,
băieţii visează să realizeze
şi un lung metraj, dar pentru asta este nevoie de mai
multă experienţă, oameni
şi investiţii. Un lungmetraj
are minim 80 de minute, iar pentru a-l realiza
calitativ, o echipă de 200300 de oameni lucrează
timp de doi ani. În viitorul
apropiat însă vor participa
la festivaluri internaţionale, cu acest filmuleţ sau cu
altul, pentru a demonstra
că şi în Moldova se face
animaţie!

Oleg Gavriliuc, prelucrare
postproducţie, fundaluri
Preferă mai degrabă să mănânce o broască decât să producă un design care nu-i
place și nu ai ce face cu asta, pentru că are
gusturi excepţionale.

Irina Burduniuc, fundaluri
Este fata despre care toţi credeau că
face fundaluri cu ajutorul aparatului de
fotografiat până când, într-o bună zi, a
fost evident că aparatul de fotografiat face
poze după desenele Irinei.
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