MARY AND MAX: L’EXPOSICIÓ
Dossier educatiu
(traducció de l’original en anglès)

1

CONTINGUTS
Agraïments
Autor
Exposició de Panells Textuals
Imatges
Agraïment especial
Entrevistes amb Adam Elliot
Mary and Max: l’exposició
De gira - Mary and Max: l’exposició
Adam Elliot, el cineasta
Recomanacions per als professors
Mary and Max: Dossier
Quant a aquest dossier
L'ús d'aquest dossier
PART A – PREPARACIÓ PRÈVIA
Explorant el tràiler de Mary and Max
PART B - ENTREVISTES AMB ADAM ELLIOT
1. La història és la cosa més important
2. El director com a cap del circ
3. L’enregistrament de les veus
4. L'estil creatiu d'Adam Elliot
5. Personatges: Empatia i persones fora del comú
PART C – PARTICIPAR DE MARY AND MAX: L’EXPOSICIÓ
Mòdul 1: Explorant el panell introductori
Mòdul 2: Exploració de la seqüència d'obertura de Mary and Max
Mòdul 3: Coneix els cineastes
Mòdul 4: Presentació dels personatges clau
Mòdul 5: Personatges i titelles
Mòdul 6: Disseny i storyboards
Mòdul 7: Accessoris
Mòdul 8: Animació
Mòdul 9: Creació de moviments d’animació
Mòdul 10: A la cambra d'enfocament
Mòdul 11: La pràctica artística i significat
Mòdul 12: El simbolisme, la metàfora i la posada en escena
Mòdul 15: Clayographies
PART D: DESPRÉS DE LA TEVA VISITA A MARY AND MAX: L’EXPOSICIÓ
Explorant la narrativa de Mary and Max
La història
Anàlisi de tancament
Caracterització
Narrativa
Elements de Producció
Explorant la pràctica artística d'Adam Elliot
Temes de debat
Tasca d’anàlisi
Elements de producció
Mary and Max: Exploració de temes
Explorant temes: Mary and Max
Reflexió – clayographies
PART E: Referències i recursos
Digital
Animació
Impressió

3
3
3
3
3
3
4
4
5
6
6
6
6
7
7
9
9
11
13
15
17
21
21
24
26
28
32
33
34
40
42
44
46
50
61
63
66
66
67
67
69
70
72
72
73
74
75
76
77
79
79
79
80

2

AGRAÏMENTS
Autor
CHRISTINE EVELY
Programadora educativa
Centre Australià per la Imatge en Moviment
Christine Evely és una programadora d'educació en el Centre Australià per la
Imatge en Moviment. Ella és responsable del desenvolupament i execució de
programes i recursos de lectura de pantalla per als professors i estudiants.
Té un gran coneixement de l’ensenyament primari i és una apassionada del
llenguatge i l'alfabetització.
Com a mare de dos joves que han crescut envoltats de pantalles de totes les
mides, ella també està molt interessada en la promoció dels usos creatius que
proporcionen eines com els mitjans digitals i les xarxes socials.
Exposició de panells textuals
Escrit per Adam Elliot i Fiona Trigg.
Imatges
Proporcionades gratuïtament per Adam Elliot i Melanie Coombes.
Melanie Coombes és la directora i fundadora de Melodrama Pictures, una
productora de televisió i cinema independent amb seu a Melbourne, Austràlia,
que crea pel·lícules de diferents gèneres (ficció, documental i animació).
Agraïment especial
A Vyvyan Estrangers per als extractes adaptats del Kit de Recursos d'Educació
ACMI Tim Burton.
Entrevistes amb Adam Elliot
http://generator.acmi.net.au
http://www.acmi.net.au/vid_adam_elliot.htm
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MARY AND MAX: L’EXPOSICIÓ
Escrita, dirigida i dissenyada per Adam Elliot, la premiada pel·lícula Mary i Max
s'estén, en 20 anys i dos continents, a explicar la història d'una relació d'amistat
per correspondència entre dues persones molt diferents: Maria Dinkle (veu de
Bethany Whitmore i Toni Collette), una noia grassoneta de només 8 anys d'edat
que viu als suburbis de Melbourne, Austràlia; i Max Horovitz (veu de Philip
Seymour Hoffman), un home jueu d’obesitat severa, de 44 anys d'edat, amb
síndrome d'Asperger que viu en el caos de la ciutat de Nova York.
L'exposició compta amb una gamma seleccionada de materials en 2D i 3D,
dels milers que s'han creat per a la pel·lícula. Inclou jocs originals, personatges
fets a mà, models i accessoris, dibuixos de personatges originals, guions
gràfics, imatges dels animadors en el treball, imatges de la producció i clips
d'imatges en moviment de la pel·lícula acabada.
Mary and Max: L'exposició porta el públic al darrere de les escenes i il·lustra els
processos i tècniques utilitzades en la realització de la pel·lícula. Amb el focus
posat en els platós de la sala d’estar de Mary i l’apartament de Max, l'exposició
revela la imaginació, l’artesania meticulosa i l'atenció detallada a molts
elements que fan que parlem d’una pel·lícula tan notable. Mostra els passos
que se segueixen en la transformació d'una idea en una seqüència d'imatges
en moviment, i demostra com un segon de temps de pel·lícula pot requerir
molts d’esforços i temps per crear la il·lusió de moviment.

DE GIRA – MARY AND MAX: L'EXPOSICIÓ
El Centre Australià per la Imatge en Moviment compta amb una gran reputació
en la presentació d’exposicions excepcionals des de l'obertura de l’edifici de la
Plaça de la Federació, fa vuit anys.
Experta en el desenvolupament i lliurament d'exposicions, així com en l'art de la
cinematografia, l’ACMI reuneix tots els elements necessaris per formar una
única i especial exposició en gira que mai abans ha viatjat a galeries regionals
de Victòria.
En els últims anys ACMI ha lliurat projectes cinematogràfics i d'educació a la
regió de Victòria. Amb Mary and Max: The Exhibition, ACMI llança ara el seu
primer projecte d'exposició itinerant a través del qual l’organització, en
col·laboració amb NETS Victòria, col·labora amb quatre galeries públiques a la
regió Victòria.
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ADAM ELLIOT: EL CINEASTA
Adam Elliot és un cèlebre cineasta independent d’animació. Els seus
curtmetratges, Uncle (1996), Cousin (1998), Brother (1999) i Harvie Krumpet
(2003), han participat en més de cinc-cents festivals de cinema i han guanyat
més de cent premis, entre els quals hi ha, el 2004, l'Oscar al Millor
Curtmetratge d'Animació per Harvie Krumpet.
Mary & Max (2009), l'òpera prima d'Elliot realitzada amb la seva antiga
col·laboradora, la productora Melanie Coombs, va gaudir de la seva estrena
mundial en l’obertura del Festival de Cinema de Sundance 2009. El film s’ha
exhibit en festivals de cinema i als cinemes de tota Austràlia, Nova Zelanda,
Àsia, Europa, Orient Mitjà, Amèrica del Sud, Regne Unit i EUA.
Aquest any ha guanyat diversos premis, incloent el de millor pel·lícula al
Festival d’Annecy (2009) i l’Os de Cristall al Festival de Berlín (2009).
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RECOMANACIONS PER ALS PROFESSORS
Mary and Max aborda algunes qüestions difícils com l'alcoholisme, la
depressió, l'ansietat i el suïcidi.
Es recomana al professorat que vegi la pel·lícula abans de prendre una decisió
sobre la seva idoneïtat de projecció entre estudiants.

MARY AND MAX: DOSSIER
Quant a aquest dossier
Aquest kit es basa en els panells de text de Mary and Max: The Exhibition.
Inclou informació addicional d'antecedents, preguntes, fulls de treball per
prendre notes, activitats, punts de discussió i tasques, amb la finalitat de
descborir l'art d'Adam Elliot.
El dossier està organitzat en cinc parts:
Part A – Preparació prèvia
Part B - Entrevistes amb Adam Elliot
Part C - Participar de Mary and Max: L'Exposició
Part D - Després de la seva visita a Mary and Max: L'Exposició
Part E - Referències i recursos
L'ús d'aquest dossier
S'anima els professors a seleccionar els aspectes d'aquest dossier que puguin
ser rellevants per als estudiants en les seves classes.
Les entrevistes amb Adam Elliot, previstes en la part B d'aquest kit, poden
servir de base per preparar els estudiants a la seva visita a Mary and Max: The
Exhibition, o alternativament, per ampliar els seus coneixements durant la
visita.
Dotze mòduls figuren a la part C d'aquest dossier per ajudar els estudiants a
explorar elements de Mary and Max: The Exhibition. Es suggereix que els
estudiants treballin en parelles o en petits grups per explorar un o més mòduls,
tant durant com després de la visita a l'exposició.
Cada parella o grup, podria tenir el repte de presentar les seves respostes de
forma innovadora a la classe.
Els mestres i els estudiants també poden recórrer a la pàgina web d'Adam
Elliot: http://www.adamelliot.com.au; juntament amb dos guies clau de l'estudi
de l’animació australiana de Jo Flack i de Mary and Max de Marguerite O'Hara,
totes dues disponibles a www.metromagazine.com.au.
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PART A:
PREPARACIÓ PER VISITAR MARY AND MAX: L’EXPOSICIÓ
Explorant el tràiler de Mary and Max
Endinsa’t en les escenes del món meravellós en miniatura de Mary and Max,
d'Adam Elliot.
El director i escriptor Adam Elliot en col·laboració amb ACMI, ha desenvolupat
una exposició única, explorant el món de plastilina de Mary and Max (2009); la
crònica d'una amistat per correspondència entre una nena solitària de vuit anys
d'edat, Mary Daisy Dinkle i Max Jerry Horowitz, que té Síndrome d'Asperger i
adora els hot dogs de xocolata.
Des dels jardins ben cuidats de Mount Waverley a l'horitzó de la ciutat de Nova
York, Mary and Max: L’exposició és una oportunitat exclusiva per endinsar-se
de prop en les escenes d’aquesta creació cinematogràfica.
Descobreix l'art enginyós d'animació stop-motion d'Adam Elliot. Els productes
en exhibició inclouen models dels personatges, vestits, esbossos,
platós/escenaris, accessoris, storyboards i filmacions dels animadors en el
treball.
1. a) Mira el tràiler que es troba al lloc web de Mary and Max:
http://www.maryandmax.com o a
https://www.youtube.com/watch?v=XeDvqfqLga0 (subtítols en espanyol)
b) Dibuixa la teva escena preferida del tràiler:
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2. Després de veure el tràiler, llista de tres coses interessants a descobrir sobre
Mary and Max

3. Esmenteu tres preguntes que us agradaria respondre en relació amb la
pel·lícula Mary and Max.

4. Esmenteu tres preguntes que us agradaria respondre en relació amb el
director Adam Elliot o a les tècniques de producció utilitzades en la creació de
Mary and Max.
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PART B - ENTREVISTES AMB ADAM ELLIOT
1. La història és el més important
1 a) Veure l'entrevista amb Adam Elliot (ACMI, 2010, 14:59 minuts)
http://www.acmi.net.au/vid_adam_elliot.htm
L’oscaritzat director d'animació i escriptor Adam Elliot parla amb franquesa
sobre el procés d’animació amb la tècnica stop-frame i, el més important, per
què ell fa pel·lícules.
També parla dels desafiaments que va haver d’afrontar durant el rodatge del
seu primer llargmetratge, Mary i Max.
1 b) Després de veure la lectura entrevista, debatre i respondre al següent:
Adam Elliot va encunyar el terme 'clayography' (“plastilinagrafia”) per tal
d'emfatitzar la connexió integral entre l’acurada artesania de la seva tècnica
formal, les històries que explica i els personatges als quals dóna vida. Ell
descriu el seu desig instintiu d'una connexió tàctil-físic amb el procés
d'animació i el plaer de treballar en col·laboració amb un equip d'artistes afins a
materialitzar una història al cinema.
Què creus que Adam Elliot vol dir amb 'clayography'?

Per què Adam Elliot tria l'animació stop-motion?

Quins exemples de diferents estils d'animació dóna Adam Elliot?

Encara que Adam Elliot parla de diferents estils d'animació, ell diu que hi ha
alguna cosa més important. Què és i per què és important?
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Adam Elliot destaca que el seu estil distintiu de l'animació -la manera en què
explica la seva història- és secundari per al procés de la narració d'històries. No
obstant això, el seu estil artesanal d'animació, sens dubte, millora tant la
dimensió humana de les seves històries com el patetisme de la lluita dels seus
personatges a viure les seves vides.
El món animat de Mary and Max és una mica tort sense línies rectes o acabats
perfectes. Com creus que això contribueix a la història del pel·lícula i al seu
estat d'ànim?

Intenta imaginar que podria ser similar en una versió animada per ordinador de
Mary and Max. Com podria afectar a la història que s'explica aquest canvi en la
forma d'animació?

A més de delectar-se en la connexió física tàctil que ofereix el procés
d'animació amb plastilina, Adam Elliot assaboreix l'oportunitat de treballar amb
altres animadors.
Quins serien els avantatges i desavantatges de treballar col·laborativament
durant un llarg període de temps en un procés laboriós?

Quins sistemes i pràctiques de treball necessitaries per a un projecte d'aquest
tipus per tal de funcionar sense problemes?
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2. El director com a cap del circ
2 a) Veure l'entrevista amb Adam Elliot (ACMI, 2010, 2: 59mins) que es troba a:
http://generator.acmi.net.au/makers/animation/director-circus-ringmaster
Una vegada que l’storyboard i el guió de Mary and Max estaven a punt, Adam
Elliot ens diu que la pel·lícula entra en una etapa de preproducció intensiva.
Durant aquesta, un nombre clau de decisions logístiques i artístiques van haver
de ser preses pel que fa a l’estètica de la pel·lícula, l'estudi, l’equipament, els
artistes, els animadors o l’equip de treball.
Aquest període va ser l'oportunitat de fer les coses bé i va ser una època
d'intensa pressió per Adam Elliot, que en el seu paper de director havia de
prendre moltes decisions importants sobre el terreny.
2b) Després de veure l’entrevista, debatre i respondre al següent:
Per què creus que és important que el guió i storyboard estiguin fermament
acabats o 'bloquejats' al principi de la fase de preproducció d'un projecte tan
gran d'animació?

Adam Elliot descriu la intensa pressió i la càrrega de treball aclaparadora que
va venir amb el paper de dirigir Mary and Max.
Sense deixar de reconèixer el perill de prendre una decisió equivocada sobre
algun aspecte de la producció, Adam suggereix que la seva comprensió íntima
dels seus personatges va mantenir el projecte en curs: “aquests personatges
eren persones molt reals per a mi, així, en certa manera, es dirigeixen a si
mateixos".
Dibuixa una imatge que transmeti la idea que els personatges es van dirigir ells
mateixos
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Llista un o dos avantatges d'un director que sigui capaç de treballar amb
personatges i una història que hagi creat.

Quines podrien ser alguns desavantatges d'un director en estar tan vinculat
emocionalment a una història o a una visió personal?

Explicar que entens per la frase: "El director com a cap del circ".
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3. Gravació de les veus
3 a) Veure l'entrevista amb Adam Elliot (ACMI, 2010, 02:43 min) que es troba a:
http://generator.acmi.net.au/makers/animation/recording-voices
En la majoria de les pel·lícules d'animació, les veus dels personatges
s’enregistren primer. No obstant això, com que Mary and Max és conduïda per
la narració, va ser possible gravar les veus dels personatges individuals cap al
final del procés de filmació.
El cèlebre actor nord-americà Philip Seymour Hoffman va donar veu al
personatge de Max en un estudi de so a Nova York a través d'un circuit remot.
Mary and Max també compta amb les veus de Toni Collette i Eric Bana i és
narrada per Barry Humphries.
La pel·lícula guanyadora de l'Oscar al millor curtmetratge, Harvey Krumpet,
també d’Adam Elliot, va ser narrada per l’actor Geoffrey Rush.
3 b) Després de veure l’entrevista, debatre i respondre el següent:
Per què podria ser desitjable disposar d’actors coneguts que aporti les seves
veus a una producció animada?

Adam Elliot suggereix que les seves pel·lícules siguin impulsades per la
narració. Pel fet de posar en primer pla el paper del narrador, les seves
pel·lícules criden l'atenció sobre si mateixes com a històries o, potser, com a
faules modernes.
La qualitat individual de la veu del narrador contrasta amb el dolor experimentat
pels personatges i subratlla la seva solitud i aïllament. Estàs d'acord o en
desacord? Per què?
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Escoltar una seqüència narrativa de Mary and Max i analitzar l'impacte
d'aquesta forma de narració de la història.

Quina seqüència escoltaves?

Sobre la base d'aquesta seqüència, quin és l'impacte d'explicar la història
d'aquesta manera?

Com que les veus dels personatges s'utilitzen amb més moderació a Mary and
Max del que és típic de pel·lícules d'animació , això fa que l’impacte sigui més
gran o sigui diferent? Dóna exemples vistos a la pel·lícula per explicar les teves
opinions.
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4. L'estil creatiu d'Adam Elliot
4 a) Veure l'entrevista amb Adam Elliot (ACMI, 2010, 03:01 min)
trobat a: http://generator.acmi.net.au/makers/animation/animation-process
Abans de treballar a Mary and Max, Adam Elliot havia estat responsable de
totes les seves pròpies animacions i per tant no havia necessitat argumentar
els fonaments del seu estil creatiu.
Adam Elliot va dissenyar les 200 titelles/ninots dels personatges utilitzats en el
film, abans de lliurar els seus dibuixos a un equip d'”escultors”.
Era important que l'equip fos fidel a l’estil distintiu d'Adam Elliot (anomenat
“chunky wonky”), amb les seves línies tortes i estètica “bruta”. Com que el
procés de stop motion és tan laboriós, l'equip podia produir normalment dos
minuts i mig de l'animació cada setmana.
4 b) Després de veure la lectura entrevista, debatre i respondre al següent:
Què és la "bíblia d’estil '?

Creus que precisar els elements clau de la seva pràctica creativa en la 'Bíblia
d’estil' hauria satisfet Adam Elliot? Per què o per què no?

Per què creus que a molts artistes visuals els resulta difícil parlar del seu art?
(per exemple, Tim Burton tria sovint un dibuix per explicar les seves idees)
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Com Adam Elliot ensenya a les entrevistes, ell és molt bo en l'articulació de les
seves idees i en explicar el procés d'animació.
De la mirada de Mary and Max, Adam Elliot comenta: "...no hi havia línies
rectes, qualsevol accessori havia de semblar que havia caigut una vegada,
qualsevol element havia de semblar que havia estat comprat en una botiga
d'ocasió i havia de ser ronyós i envellit.."
Prenent nota de la descripció d'Elliot del seu estil, busca aquestes qualitats
"orgàniques" en una curta escena de Mary and Max. Escriu-ho en un paràgraf
el que hagis observat a l’escena.

Compara l'animació a Mary and Max amb els primers treballs d'Adam Elliot.
Dibuixa i adjectiva un exemple de Mary and Max i una d'animacions anteriors
d'Elliot per indicar les similituds i diferències.
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5. Personatges: Empatia i les Persones fora del comú
5 a) Veure l'entrevista amb Adam Elliot (ACMI, 2010, 02:47 min) que es troba a:
http://generator.acmi.net.au/makers/animation/characters-empathy-and-outsider
Adam Elliot explica històries sobre persones fora del comú, convidant la seva
audiència a empatitzar amb els personatges i a comprendre les seves
diferències.
Elliot agraeix l'oportunitat que ofereix el cinema per educar i informar un públic,
però està particularment preocupat per fer pel·lícules que connectin amb les
emocions de la gent.
Els personatges dels contes d'Adam Elliot lluiten per sobreviure en un món
hostil, però la desolació de la seva existència es veu atenuada per la comèdia
incidental relacionada amb la seva vida quotidiana.
Adam Elliot comenta que li resulta bastant fàcil fer riure a la gent, però molt
més difícil i gratificant que el públic s’identifiqui amb el sentiments d’un
personatge.
Utilitza les característiques físiques exagerades i característiques distintives,
juntament amb l'humor a través de gags visuals, incloent slapstick, el diàleg i
altres elements de la banda sonora, com la música i els silencis. Tot plegat
contribueix a ajudar el públic a crear significats.
La gravetat dels continguts també s'equilibra a través de l'ús de la ironia.
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5 b) Després de veure l’entrevista, debat i respon el següent:
A Mary and Max, les vides dels personatges són representades alhora de
forma còmica i tràgica. Concreta la forma en què això funciona en una escena
específica, i explica com la comèdia afecta la forma en què et prens cadascun
dels personatges principals.

Quina escena has escollit?

Com afecta la comèdia al que penses de cada personatge?
Mary

Max

Com l'estil d'animació 'chunky wonky' d'Elliot contribueix a la teva interpretació
compassiva de la fragilitat humana i la imperfecció?

18

Les cartes escrites per Mary i Max són una característica important de la història de la
pel·lícula.
Penseu en com la forma de fer es torna gairebé tan important com les idees que
comuniquen. Per exemple, quin és l'efecte de l'escriptura amb una mà tremolosa de la
jove Mary, les seves faltes d'ortografia i les seves epílegs: 'P.D. 'Alguna vegada has
estat objecte de burles?” Tria una lletra de la carta i examina en termes de la forma en
què es construeix i el que conté.
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Adam Elliot atribueix la seva preocupació per fer pel·lícules sobre persones fora
del comú (outsiders) als sentiments d'injustícia que ell tenia quan era nen.
Molts altres artistes estan motivats de manera similar per esdeveniments de la
infància i de l'experiència. Tu pots, per exemple, escoltar els comentaris d'Ivan
Sen sobre la seva ambivalència, sobre la seva infància, sobre la identitat
aborigen i la forma en què aquesta confusió inicial ha alimentat les seves
pel·lícules. Ho trobaràs a:
http://generator.acmi.net.au/search/node/ivan%20sen
(ACMI, 2009 6:23 minuts)
Adam Elliot és el patró del The other film festival, un festival de cinema per,
amb i sobre les persones amb una discapacitat. Per a més informació visiteu:
http://www.otherfilmfestival.com/
Pensa en els comentaris d'Elliot sobre el poder del cinema com a mitjà de
representar persones que se senten com estranys per problemes d'empatia i
comprensió dels altres. Amb això en ment, quin creus que és el paper de The
other film festival?
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PART C – PARTICIPAR DE MARY AND MAX: L’EXPOSICIÓ
Mòdul 1: Explorant el text del panell d'introducció

Panell d'Introducció: Dins de la plastilina món d'Adam Elliot
Mary and Max és una pel·lícula australiana realitzadA segons la tècnica
tradicional de l'stop-motion d’animació. Explica la història d'una relació d'amistat
per correspondència perdurable en el temps entre Mary Dinkle de Melbourne, i
Max Horowitz de Nova York. Cada accessori, escenari i personatge és un
objecte artesanal. Res es va construir mitjançant l’ordinador!
L’enfocament tradicional de la càmera té per objectiu garantir que l’audiència
sap que el que està veien no és animació digital.
Adam Elliot, qui va escriure, va dirigir i dissenyar Mary and Max, va establir
dues regles bàsiques al Departament d'art. En primer lloc, no hi ha línies rectes,
i en segon lloc, cada accessori havia de semblar com si hagués caigut una
vegada o hagués estat comprat en una botiga d’ocasió.
Sobre la base dels dibuixos d'Adam, més de 200 titelles de personatges van
ser esculpides de forma individual. Milers d’accessoris s'han dissenyat i
construït a mà llavors, que van des d’un vast horitzó de Nova York a un petit
entrepà: cadascun reflecteix l'estil "chunky wonky" que defineix l'aspecte de la
pel·lícula.
La pel·lícula es va rodar utilitzant vuit càmeres fotogràfiques d’alta resolució
digital, amb sis animadors movent els personatges i els objectes accessoris
entre cada fotografia. Aproximadament 138.480 fotos fixes van ser preses per
crear la pel·lícula, que va a 24 quadres per segon durant 92 minuts. El rodatge
va ser de 57 setmanes de durada, amb els animadors completant una mitjana
de dos minuts i mig de material d'arxiu per setmana.
Aquesta exposició conté només un petit percentatge dels materials utilitzats per
fer Mary and Max, però ofereix una visió de l'art, la imaginació, l'atenció al detall
i treball dur requerit per fer un llargmetratge amb la mà.
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Llegiu el text del panell d'introducció (pàgina anterior) per formular respostes a
les següents preguntes i per ajudar a reflexionar sobre les tècniques utilitzades
en la creació de Mary and Max.
1. Estadístiques de Mary and Max:
- Quants animadors van estar involucrats en la creació de la pel·lícula?
- Quantes fotos es van prendre?
- Quina és la durada de la pel·lícula?
- Quant de temps va durar el rodatge?
- Quant material d'arxiu, de mitjana, va ser generat per setmana?
- Quantes càmeres digitals de fotografia d’alta resoució es van utilitzar per crear
la pel·lícula?
2. a) Quines dues regles bàsiques va establir Adam Elliot per al Departament
d'art?

b) Com creus que aquestes dues regles contribueixen a l'èxit de Mary i Max?
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3. a) Quants titelles de personatges es van esculpir individualment?
b) Creus que el gran nombre de titelles de personatges contribueix a l'èxit de
Mary and Max? Per què o per què no?

4. a) Com és l'estil que defineix l'aspecte descrit a Mary and Max?

b) Per què creus que es descriu d'aquesta manera?
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Mòdul 2: Exploració de la seqüència d'obertura de Mary and Max
Seqüència d'introducció de Mary i del seu món,
Mary and Max (2009) Durada 8 minuts
Mary and Max és una pel·lícula d’animació en stop-motion de 92 minuts,
dirigida, escrita i dissenyada per Adam Elliot i que va trigar cinc anys a fer,
incloent un any de rodatge.
Igual que en anteriors treballs d'Elliot, que ell descriu com "clayographies
(biografies animades de plastilina), Mary and Max narra dues històries de vida
simultànies: el viatge de Mary de l'adolescència a l'edat adulta, i el pas de Max
de la mitjana edat a la gent gran, així com explora un vincle que sobreviu molt
més que els alts i baixos d'una amistat mitjana.
Mary and Max és alhora hilarant i commovedora, ja que ens porta en un viatge
que explora l'amistat, l’autisme, la taxidèrmia, la psiquiatria, l'alcoholisme, d’on
vénen els nens, l'obesitat, la cleptomania, les diferències sexuals, la confiança,
els gossos copulant, les diferències religioses, l'agorafòbia i molts més
sorpreses.
El repartiment de veus recau sobre estrelles del cinema, sobre la base de
Collette i de Hoffman talents significatius, així com la narració de Barry
Humphries, i altres personatges interpretats per Eric Bana (Damien
Popodopolous) i Molly Meldrum (L'home sense llar).
En entrar a l'exposició, localitza i mira l'estrena de la pel·lícula Mary and Max
que s'està reproduint per ajudar a respondre al següent. Llista o dibuixa els
personatges introduïts en la seqüència inicial.
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Dibuixeu o descriviu dos factors clau que s'introdueixen en la seqüència
d'obertura.

Quines característiques centra Adam Elliot a Mary and Max quan introdueix els
espectadors a Mt Waverley. Per què creus que ha seleccionat aquests ítems?
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Mòdul 3: Conegui als cineastes
Adam Elliot, 2008
Nascut el 1972, Berwick, Austràlia
1. a) Examina la foto d'Adam Elliot.

b) Imagina que has seleccionat Adam Elliot en una pel·lícula. Basat en aquesta
foto, descriu quina personalitat tindria el teu personatge?
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De quins estereotips has fet ús per construir una personalitat per al teu
personatge?

3. Examina la foto de l'equip de producció Mary and Max. Quins podries ser els
avantatges i desavantatges de treballar com a part d'un equip de persones
d'aquesta mida?
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Mòdul 4: Presentació dels personatges clau en Mary and Max
Mary, 2007
Adam Elliot
Llapis, tinta i tinta aiguada sobre paper d'aquarel·la
Max, 2007
Adam Elliot
Llapis, tinta i tinta aiguada sobre paper d'aquarel·la

Els dissenys de Mary i Max eren sempre molt vius en la ment d'Adam, però ell
no va començar esbossar-los fins que va acabar d'escriure la versió final del
guió. Els dos personatges principals són una amalgama de gent real.
Max es basa lliurement en un amic d'Adam a Nova York al qual ha estat
escrivint des de fa més de vint anys, i Mary és una espècie d'autoretrat. Adam
ha comentat que la seva marca de naixement és simbòlica de la seva
percepció de les seves pròpies insuficiències i imperfeccions.
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La pel·lícula, Mary and Max ofereix una visió de la vida de dues persones molt
diferents que descobreixen que tenen molt en comú, ja que comparteixen els
aspectes de la seva existència en el dia a dia amb els altres.
1. Localitza els dissenys de Mary and Max dibuixats per Adam Elliot. Fes una
llista o crea dibuixos amb anotacions per mostrar les similituds i diferències
entre aquests dos personatges.
similituds

diferències

2. Per què creus que Adam va esperar fins que va acabar d'escriure l'esborrany
final del guió abans de començar a dibuixar els personatges principals?
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3. Esbossa Mary i la seva mare. Posa adjectius que donin pistes als
espectadors sobre la personalitat de cada personatge.
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4. Pel que veus a l'exposició, identifica els aspectes comuns de la vida de Mary and
Max. Dóna exemples de la pel·lícula per justificar les teves opinions.

5. Descriu la marca de naixement de Mary.

6. Quins altres símbols creus que Adam Elliot ha utilitzat? Quants d'ells són un símbol
de la insuficiència i imperfecció? Per què creus que s'han inclòs?
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Mòdul 5: Personatges i titelles
Aquestes titelles són una selecció de les 212 fetes per a la pel·lícula d'una varietat de
polímers, plastilines, plàstics i metalls. Les titelles mes complexes s’han articulat
plenament amb armadures.
Hi va haver fins a una dotzena de titelles múltiples dels personatges principals. L’equip
d’artistes trigava fins a vuit setmanes per fer-les.
Les titelles són bastant delicades, i van patir alguns danys en el procés de filmació o
en la posterior manipulació. Molts dels materials de modelatge també contenen ceres i
olis que es descomponen amb el temps.
Per habilitar la possibilitat que els personatges parlessin i tinguessin expressió es
necessitaven boques de reemplaçament. Més de 1.026 boques es van fondre abocant
plastilina en motlles de cautxú.
Max i Mary van tenir cadascun més de 30 boques perquè poguessin expressar
emocions i parlar. També es van emetre i es van preparar 886 mans de plastilina amb
esquelets de filferro (armadures).
73 quilos de plastilina es van utilitzar per fer les boques, mans i escultures originals
dels titelles. Cada lot de plastilina havia de ser perfectament d’un joc de color. Per això
la barreja havia de tenir la textura, la coherència i punt de fusió exactes.
147 vestits fets a mida van ser dissenyats i creats per dissenyadors de vestuari Felicity
Hardy i Marion Marks.
1. Què és una armadura?

2. Per què creus que es trigaven vuit setmanes a fer les titelles?

3. Per què creus que es van fer moltes boques?

3. Quins reptes creus que els dissenyadors de vestuari van afrontar?
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Mòdul 6: Disseny i storyboards
Time-lapse
Departament d'Art crea el plató Mt Waverley
Storyboards
Dibuixats per Adam Elliot per a la seqüència d'obertura de Mary and Max
Les visualitzacions per Squarei
Empresa de disseny i animació de Melbourne que va traduir dibuixos d'Adam en
dissenys per totes les titelles, escenaris i accessoris
1. Què et va sorprendre sobre la creació del plató de Mt Waverley?

2. Selecciona una escena que es mostra en els storyboards. Dibuixa i explica perquè
Adam Elliot va seleccionar determinats tipus de plans, per exemple, general, primer
pla o tres quarts.

3. Quins creus que podria ser el significat del nom de l'empresa, Squarei, que ha
traduït els dibuixos d'Adam Elliot en dissenys per a totes les titelles, escenaris i
accessoris?
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Mòdul 7: Accessoris
475 accessoris en miniatura van ser fabricats, des d'un got de vi a unes ulleres de
recanvi de Mary, construïda per un optometrista amb lents reals.
També es van fer 808 caixes de bossetes de te Earl Grey tallades a mà, doblegades,
enganxades i embolicades. En un moment, tot el personal va ajudar fer les caixes de
la bosseta de te.
Cada accessori havia de ser «envellit» per la qual cosa res semblava nou. Això es va
fer utilitzant un aerògraf i tècniques de raspallat en sec.

Quina contribució a la història tenen per a tu els accessoris en miniatura?
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2. Per què creus que és important per Adam Elliot que objectes i personatges
siguin “envellits”?

El món de Max és en tons blanc i negre, mentre que el de Mary és en tons de marró.
Els objectes d'un món mantenen el seu color quan són enviats a l’altre món.
Tots dos móns tenen reflexos puntuals ocasionals en vermell.
A banda dels esbossos dels personatges fets per Adam Elliot, qualsevol objecte
individual de la pel·lícula va ser prèviament dissenyat en suport paper per un equip
d'artistes en els estudis de disseny Squarei and Carlton. Aquest procés de disseny va
trigar sis mesos.
3. Per què Adam Elliot s’hauria decidit a utilitzar els tons de color diferents per als
móns de cada personatge principal?

4. Quin és l'efecte dels objectes mantenint el seu color, fins i tot quan es
col·loquen en l'altre món del personatge?

5. Com el punt destacant de vermell contribueix a la història?
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Vehicles
Els vehicles estan fets de molts materials, incloent escuma, guix, fibra de vidre i fusta.
Generalment qualsevol cosa amb rodes és més fàcil per animar, però, a Mary i Max
molts dels vehicles van haver de realitzar acrobàcies, el que va fer l'animació
increïblement difícil.
El Sr. Màquina de Gelats va haver de ser construït amb suspensió total i d'una manera
perquè quan xoqués contra una tanca també s’aixafés i es desintegrés. Molts dels
vehicles van ser equipats amb electricitat per tal que els seus fars s'il·luminessin a les
preses nocturnes.

6. Per què creus que Adam Elliot és tan meticulós amb els detalls de fins i tot
objectes molt petits?

7. Selecciona un objecte i dibuixa’l amb el major detall possible.
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Ethel
Ethel és el gall mascota de Mary, que salva la situació en moltes ocasions. Molts dels
objectes dels escenaris i dels personatges van ser construïts en dues escales.
Aquesta titella d’Ethel és a gran escala i va ser construïda pels primers plans i així els
animadors podien crear una major expressió i moviment. Fet de plàstic i cautxú Ethel
està totalment articulat a través d'una bola d'acer i un esquelet anomenat armadura.
Fins i tot les seves parpelles són animades! Els dissenyadors de so van registrar un
veritable gall (Mr. Peck) per donar-li veu.

8. Quin era el nom del gall de veritat que va proporcionar la "veu" d’Ethel (roncs i
kikirikis)?
9. Explica per què Ethel va ser creat a dues escales.

10. Quin és el nom que s’utilitza per als elements que permeten que el moviment dels
personatges es produeixi?
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11. Fes un croquis d’Ethel, posant adjectius a les seves parts completament animades.
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The Noblets
The Noblets és una sèrie de dibuixos animats estimada tant per Mary com pel Max. Es
van fer 120 Noblets i els seus creadors van tenir una gran llibertat amb els seus
dissenys, alguns dels quals són bastant pujats de to!
Encara que només uns pocs Noblets compten amb un primer pla, l'amorosa atenció al
detall és típic de l’enfocament adoptat pel departament d'art de la pel·lícula.
Els Noblets són l'homenatge d'Adam a Els Barrufets, que ell va col·leccionar
àvidament quan era un nen als anys 70. Quan l’Adam no es podia permetre comprar
els Barrufets que volia, ell i el seu germà en feien d’imitació de la mateixa manera que
la Mary fa Noblets.
12. Què són els Noblets? Dibuixa i explica-ho.

13. Per què creus que Adam Elliot va incloure els Noblets a Mary and Max? Explica la
importància dels Noblets a la història.
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Mòdul 8: Animació
Fent Mary and Max (2009)
Esculpir els personatges
Fent mastegar Mary
Adam Elliot demostrant estil de moviment de Mary
Mary fa una fotografia.
L’animació com una forma producció d'imatges en moviment té una llarga història, amb
tecnologies simples com el llibre animat (flip book) cada vegada més popular al segle
XIX. Aviat les persones innovadores van començar a explorar les possibilitats creatives
de l'animació.
En el seu treball de 1914 d'animació, Gertie el dinosaure, Winsor McCay va crear un
personatge amb una personalitat atractiva, aplanant el camí per a molts personatges
animals reeixits.
1. Nomena tres personatges animals animats reeixits.

Animació dibuixada
L’animació tradicional utilitza cels transparents, que permeten a les parts d'un dibuix
ser reutilitzats. Aquesta forma d'animació dibuixada domina gran part del segle XX fins
a l'animació digital es va introduir a la majoria de les animacions de llargmetratges.
Animació Stop Motion
L’animació Stop Motion, és a dir, la utlització de múltiples fotografies realitzant una
sèrie de moviments, té una llarga història i va ser integrant de dramàtiques seqüències
d'efectes especials en algunes pel·lícules clau com King Kong (1933) i Jason i els
argonautes (Ray Harryhausen, 1963).
Claymation
Pesadilla antes de Navidad i La novia cadáver demostren l'atractiu estètic i emocional
dels ninots de l’stop motion, mentre que els populars personatges i històries de
Wallace i Gromit són animats a l'estil d'animació amb plastilina distintiu de Nick Park i
Aardman Animations. Adam Elliot també crea històries d'animació amb plastilina amb
una estètica molt diferent, un estil 'chunky wonky'.
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2. Observa Adam Elliot mostrant l’estil de moviment de Mary. Com descriuries el seu
moviment?

3. Explica el gag sobre els ulls de Mary i l'ús d'ulleres.

4. Descriu com mastega Mary.

4. Quines coses noves has après sobre l'animació?

5. Quines coses noves has après sobre animació amb plastilina?
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Mòdul 9: Creació de moviments animats
Les pel·lícules animades es creen utilitzant tot, des d'imatges dibuixades, retallada de
paper o cartró, titelles o ninots, models de plastilina i fins i tot sorra.
Ja sigui un animador que crea una història d'imatges en moviment utilitzant titelles o
plastilina com a claymation, animació cut-out o animació tradicional, sempre es depèn
d’una sincronització acurada. En cada cas, l'animador ha de calcular quant es mourà
un titella, per tal de crear el moviment que ell o ella s'imaginava.
En termes simples, les pel·lícules d'animació impliquen una gran quantitat d'imatges
fixes o fotogrames que es mostren en successió ràpida, a una velocitat que ens fa
pensar que és una imatge en moviment. Funciona perquè els nostres cervells s'aferren
a cada imatge per a una fracció de segon després que passi cada imatge. Aquest
fenomen es coneix com a "persistència de la visió".
Mary and Max s'ha creat usant l’animació stop motion, en la qual els models personatges, accessoris o altres objectes - es col·loquen, movent-se lleugerament i es
van fotografiant. Aquest procés es repeteix pel que sembla gairebé sense fi per crear
els moviments desitjats i generalment involucra 12 moviments per cada segon de la
pel·lícula ja que la pel·lícula normalment s’executa a 24 quadres per segon.
Quan els animadors estan treballant en una seqüència amb múltiples objectes en
moviment a la vegada, de vegades cal crear unes notes de registre. Això recorda a
tothom els accessoris i peces del personatge que han de ser moguts, ja sigui per a
cada quadre o en intervals establerts, de manera que els moviments flueixen quan les
imatges s’ajunten.
Alguns escenaris, com el de la fàbrica de fideus, tenen moltes parts mòbils. Una presa
de 8 segons d’aquest set va comportar uns tres dies de rodatge.
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1. Dibuixeu la Noodel Kugel Factory.

2. Per què creus que Adam Elliot inclou aquesta fàbrica a Mary and Max?

3. Per què creus que Adam Elliot hauria tingut els seus animadors durant 3 dies
treballant en la creació de la fàbrica Kugel quan representa només 8 segons del
metratge de Mary and Max?

4. Creus que aquests 8 segons són importants com a part d'aquest llargmetratge 92
minuts? Per què o per què no?
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Mòdul 10: A la cambra d'enfocament
Bany de Max
NARRADOR
“Havien passat 6 hores i 12 minuts des que Enric VIII havia mort i la mort d'Henry
havia llançat la vida de Max al caos. S'havia convertit en asimètrica i aviat
aconseguiria peixos nous. A l’endemà aniria a la botiga de mascotes i aconseguiria un
altre Henry.
Henry IX”.
Max té una sèrie de peixos de mascotes anomenats Henry, cadascun dels quals
pateix una mort inusual. Veiem com a mínim un Henry llançat al vàter al bany de Max.
Crear la il·lusió de líquids en moviment en l'animació stop motion és particularment
difícil. Els materials utilitzats com l'aigua en l'escena inclouen inodors, film transparent,
el xampú, lubricant, vaselina i glicerina.
Tony Lawrence, qui va idear i va crear molts d'aquests efectes sorprenents, és un dels
animadors més enginyosos d’Austràlia. Una gran quantitat d'aquests trucs podria
haver estat realitzada per ordinador i incorporada a la post-producció, però Elliot va
insistir sobretot en el fet que la pel·lícula havia de ser feta de manera tradicional "a la
càmera '.
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L’enfocament de la càmera
Un enfocament tradicional de la càmera es refereix a la creació d'una pel·lícula
utilitzant tècniques que es basen en la càmera. Així que l'aspecte o l'efecte creat és
part del negatiu original o la gravació, sense modificacions posteriors.
1. Llista exemples de Mary and Max, on s'han creat efectes interessants amb la
pròpia càmera.

2. a) L'enfocament tradicional a la càmera transmet amb èxit a l'audiència que Mary
and Max no és una pel·lícula d'animació per ordinador?
b) Per què penses això? Dibuixa o descriu tres o quatre exemples per recolzar la teva
opinió.
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Mòdul 11: La pràctica artística i significat
Mary and Max (2009)
La primera carta de Max a Maria (9 minuts)
Fent Mary and Max (2009)
Crear el plató de Nova York
Adam Elliot demostra l'estil de Max moviment
Fent suar Max
La creació dels peixos de fumar
El moviment d’ ulls de Max
Processos de post-producció
Time-lapse
Fàbrica de fideus Kugel
Tipificació Max
Max i els amants al parc

1. Mentre veiem i escoltem com Max escriu la seva primera carta a Mary, aprenem
moltes coses d’ell. Llista de tres coses importants que aprenem en aquesta
seqüència.
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2. Crea el set/plató de Nova York

3. Què vas descobrir sobre Adam Elliot quan mostra els moviments de Max?

4. Explica el procés de creació de la suor en moviment utilitzant glicerol.
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5. Descriu el procés utilitzat per crear els peixos de fumar.

6. Comparar i contrasta com s’escriu la carta, Max caminant al psiquiatre, i a
continuació, la lectura de Max mentre escriu.

7. Quins gags visuals són evidents en aquestes escenes?
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8. Quines relacions existeixen entre el que es mostra a la pantalla i la banda sonora?
Selecciona una escena i valora la música, els diàlegs i els efectes de so.

9. Què creus Adam Elliot podria voler que la gent pensi en relació amb la síndrome
d'Asperger i les ansietats de Max?

10. Per què penses això?
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Mòdul 12: El simbolisme, la metàfora i la posada en escena
Sala d’estar de Mary
NARRADOR
“Carregada amb estranyes formes de xocolata les seves cartes van volar ràpides entre
els continents ...Cada una nodria l'altre i així com la Mary va créixer en alçada, en Max
es va fer més ample i la seva amistat va esdevenir més forta que la cua dels Noblets
de la Mary”.
A mesura que els anys passen Mary es converteix en una jove dona i es casa amb
Damian Popodopolous. Plena d’una confiança recentment descoberta, Mary estudia
Psicologia a la universitat i escriu la seva tesi “La dissecció de la Ment d'Asperger”
basat en la seva amistat amb Max. Max se sent tan ferit, confús i traït que arrenca la
tecla M de la seva màquina d’escriure i l’envia a Mary, que s'enfonsa en una profunda
depressió. L’amistat finalment reviu quan Mary envia Max una llauna de llet
condensada amb la inscripció de la paraula 'Ho sento', i Max envia tota la seva
col·lecció de Noblets en senyal de perdó.
La sala d’estar de Mary es basa lliurement en el propi saló d'Adam de la seva casa
d’infància a Mt Waverley. Darren Burgess va animar la seqüència del somni “Que-Sera
Sera” creant una de les escenes més espectaculars de la pel·lícula. De fet, va dir que
era l'escena més difícil que mai havia intentat fer en la seva carrera de vint anys!
SIMBOLISME I METÀFORA
Simbolisme: alguna cosa concreta que representa una idea més gran i més abstracte
(per exemple, una flor morta pot simbolitzar la mortalitat) o l'atribució de significat o el
caràcter simbòlic d'alguna cosa.
Metàfora: una forma de parlar, paraula o frase s'aplica a un objecte o acció que no ho
és, literalment, denotant la finalitat d'implicar una semblança (per exemple, "vaixell del
desert ', referint-se a un camell).
En la pel·lícula, el simbolisme i la metàfora ajuden a representar significats al llarg de
la narració, sobretot a través del disseny de producció. Interpretem i creem el que
significa l'ús de les eines de la semiòtica i compartim signes culturals o codis i
convencions de la imatge en moviment representats a través d'imatges i sons.
En poques paraules, pensa en com s'arriba a entendre o crear significat. Quines
senyals visuals o auditives reps? Què signifiquen? Pensa en termes com denotació i
connotació. La denotació és el que representa el signe i la connotació és el que
aportem al senyal, o com interpretar-lo. Per exemple, quan examinem Mary and Max
veiem la importància del color i la gamma tonal en transmetre emocions i altres
significats. Color, il·luminació i formes treballen junts per transmetre els temes i les
idees de la pel·lícula.
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Posada en escena
Posada en escena (“Mise-en-scène”) és una expressió relacionada amb els aspectes
de disseny d'una pel·lícula (o d’una producció teatral). Es refereix a tot el que apareix
en el quadre, o es veu a través de la lent de la càmera, incloent la disposició o posició i
el moviment dels actors i objectes. Més específicament, es refereix a la composició
dins del marc.
El director d'una pel·lícula és generalment responsable del que és "posar en escena" o
"col·locar a l'escena". Tots els elements d’una posada en escena interactuen
gràficament per crear la composició general. Els aspectes clau de la posada en
escena són la composició, els escenaris, els accessoris, els actors, el vestuari i la
il·luminació.

La decoració i el disseny de producció (ajust, jocs, accessoris)
Un element important de la 'posada en escena' és l'escenari en si, juntament amb la
col·locació d'objectes o decorats en el seu interior. La decoració es pot utilitzar per
amplificar els personatge, les emocions o l’estat d’ànim dominant. El Disseny de
Producció es relaciona amb l'aspecte general de la pel·lícula.
Il·luminació i Color (relacionat també al disseny de producció)
La intensitat, direcció i qualitat de la il·luminació poden ser centrals en la forma en que
una imatge es percep. Poden afectar als colors en termes de to i profunditat.
Il·luminació, color i disseny es poden utilitzar per establir el to o l'estat d'ànim d'una
escena i per centrar l'atenció en els elements particulars de la composició.
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L'Actor (càsting, l'acció i el rendiment - el moviment o el bloqueig)
Els personatges no existeixen simplement dins d'un entorn sinó que formen elements
visuals que es fonen amb l'entorn. (Bordwell i Thompson)
Això inclou les expressions facials, els gestos i altres moviments. Els estils d’actuació
varien d'acord a les influències i tradicions històriques i culturals. En temps més
recents els primers estils melodramàtics, que sorgeixen de teatre del segle XIX, han
donat pas a un estil relativament naturalista, sobretot en el cinema occidental.
El vestuari i maquillatge
Juntament amb l'estat d'ànim i el to, el vestit pot ser utilitzat per a significar períodes de
temps, gènere, i fer una clara distinció entre els personatges.
Framing (posició de la càmera i el moviment)
Tot el que apareix en el marc és important per a la pel·lícula; igualment important és el
que queda fora del marc. El director pot destacar les relacions entre els actors i els
objectes dins del marc i atreure l'atenció del públic a través de la disposició i la
interpretació dels actors i de tots els altres objectes de la trama, juntament amb la
selecció i ús dels escenaris i la il·luminació.
Espai
La càmera es pot utilitzar per incidir en la profunditat, la proximitat, la mida i les
proporcions dels llocs i els objectes en una pel·lícula. La il·luminació i la decoració
també es poden utilitzar per afectar les relacions entre elements.
So diegètic
És el so que emana de l'escena, no són sons externs com una veu en off o música
que no s'està desenvolupant dins de l'escena.
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Sala d’Estar de Max
Ara és temps de que vagi a la meva reunió de devoradors anònims
Allà, una dona que es diu Marjorie Buttersworth em confón.
Ella em besa sense el meu permís.
Així que aquesta nit he decidit fregar cebes sota dels meus aixelles per repel·lir-la.
El teu amic a Amèrica,
Max Jerry Horrowitz.
PD: s'adjunta una mica de xocolata cobert
PDD: No han passat gaire coses des de l'última vegada que vaig escriure a excepció
dels meus càrrecs per homicidi, que m’ha tocat la loteria i la mort de l’Ivy
L’apartament de Max és l’escenari/plató que s'utilitza amb més freqüència en la
pel·lícula. Les parets i el terra poden ser eliminats per permetre el moviment de la
càmera dins l’habitació.
El director de fotografia Gerald Thompson i el seu equip de càmeres havien de trobar
noves i visuals maneres d’enquadrar les imatges en els centenars de preses d’en Max
a la màquina d’escriure.
A John Lewis, Dik Jarman i Craig Ross se'ls va donar la molt difícil tasca d'animar
Max, els moviments del qual eren limitats per la forma del seu cos. Per exemple, pel
seu enorme pes, Max no pot tocar-se la part superior del cap o doblegar els braços!
Max, però, va ser dissenyat perquè pogués escriure lliurement, i la seva màquina
d'escriure Underwood va trigar vuit setmanes a construir-se. Cada tecla és
completament funcional, de manera que la màquina d'escriure és un dels puntals més
complexos i intricats de la pel·lícula.
Adam volia que l’apartament d’en Max tingués un aire d’art deco i que fos molt escàs i
mínim, a fi i efecte de reflectir la malenconia de Max. El Director d'Art Craig Fison,
juntament amb l'equip de disseny de Squarei, van emprar centenars d’hores
investigant molts aspectes de Nova York per aconseguir l’autèntica i encantadora
mirada que l’Adam estava buscant.
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1. Compareu la sala d’estar de Max amb la sala d’estar de Mary
Sala d’estar de Max

Sala d’estar de Mary

2. Enumerar les funcions que ajuden a crear una sensació de malenconia, tant en els
escenaris com en els personatges.
Mary

|

Max

Escenaris

Personatges / Interpretació
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Color
3. Quins colors són evidents en cada un dels conjunts?
Sala d’estar de Mary

Sala d’estar de Max

4. Quin creus que és el significat dels colors seleccionats?

5. Explica per què Adam Elliot va decidir utilitzar una paleta limitada de colors.

6. Com l'ús del color contribueix a l'estat d'ànim i l'atmosfera que envolta cada
personatge?
Mary

Max
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7. Quin seria el color clau que representaria la teva vida? Per què?

8. Crea la teva paleta de colors.

Il·luminació
9. Explicar com s'utilitza la il·luminació per crear significats a Mary and Max, per
exemple, mitjançant l'ús d’il·luminació brillant i l'ús de la il·luminació lúgubre o tènue.

Disseny de Producció
10. Seleccioneu un dels escenaris (sala d’estar de Mary o sala d’estar de Max).
Dibuixa o llista tres objectes que proporcionin informació sobre la ubicació, en
termes de temps i lloc, en el que Mary i Max es troben.
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11. Valora els mitjans tecnològics que apareixen a Mary and Max. Què suggereix la
pel·lícula sobre els estils de vida del segle XX?

12. Quines similituds i diferències hi entre les estratègies de comunicació utilitzades
per ambdós personatges, Mary i Max, i les que s'utilitzen avui en dia?

13.Com creus que hauria estat viure en una casa com la de Mary o Max en aquest
moment? Per què ho penses?

14. Comenta les similituds i diferències que veus entre els suburbis de Melbourne i
Nova York entre les dècades dels setanta i noranta, que es retraten a la pel·lícula.

57

Sala de Justícia
MAX
“Els membres del jurat són membres destacats de la
comunitat... que no han assassinat a ningú.
Vaig arribar a la llista de seleccionats per a un judici
a un home acusat de matar a tots els seus amics ... en
la seva pròpia festa d'aniversari sorpresa”.
Aquest escenari apareix dues vegades a la pel·lícula, en primer lloc quan Max recorda
el seu pas per un jurat popular en una carta a Mary, i en segon lloc, quan se l'acusa
d'homicidi, després que el seu aire condicionat cau del seu apartament al carrer de
sota, matant accidentalment un mim!
El jutges nord-americans no fan servir perruques, però Adam decideix exercir el seu
dret a la llicència artística amb aquest disseny del personatge.
L'animador Craig Ross va tenir l'enorme repte d'animar als dotze membres del jurat a
la vegada. Adam insistia que cada personatge havia d'estar fent algun gest humorístic,
el que va fer el treball de Craig fos encara més difícil!

1. Per què el diàleg de Max (a dalt) és irònic?

58

2. Dibuixa o descriu l'escena al jutjat de Mary and Max.

3. Identifica quin gest humorístic està fent cada membre del jurat. Enumera’ls.
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4. Per què creus que l’Adam va insistir a cada membre del jurat que fes alguna cosa
graciosa?

5. Quin és l'estat d'ànim o l'atmosfera de l'escena?

6.Com han construït els dibuixants/animadors l’estat d'ànim o l'atmosfera? Utilitza
exemples per argumentar la teva opinió, tenint en compte, per exemple, la llum i les
ombres.
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Mòdul 15: Clayographies
Noel’s Shed
MARY
“En la teva carta, vas dir que no tenies amics, bé ... jo tampoc.
Ahir a l'escola Bernie Clifford va llençar el meu sandvitx a la paperera
Em va cridar Poo Face a causa de la la meva marca de naixement.
Ell també va riure perquè no tenia botons.
Ethel els va interceptar i la mare no podia enfilar una agulla a causa que havia estat
bevent el Xerès, així que ella utilitza clavilles al seu lloc.
Quan vaig arribar a casa em vaig amagar al meu lloc secret fins a l'hora del sopar ...
Alguna vegada algú t’ha molestat? Em pots ajudar”?
Noel’s Shed és un dels llocs més tristos en la pel·lícula. És el lloc on el pare de Maria
fica les aus mortes, on Mary s’amaga del món, i on la mare de Mary es retira a plorar
la mort de Noel.
L’animador Jason Lynch va crear moltes d'aquestes escenes commovedores amb
moviments molt subtils i micro-expressions per transmetre una gamma d'emocions.
A les pel·lícules d'Elliot sovint apareixen innocents que són vulnerables a les crueltats
del món, com ell mateix explica: “Escric des del cor, amb el desig d'una connexió
compassiva amb les audiències. Jo no escric per a una audiència específica, sinó que
més aviat tracto d'explicar històries que són universals. M'imagino que jo estic
explicant la història de la vida d'algú a un grup molt gran de gent molt diversa de molts
diversos països al voltant d’una enorme foguera. Tracto de mantenir a tots enganxats
a la història amb moments d'humor i melancolia. Intento barrejar i equilibrar la comèdia
i la tragèdia; l’humor i el patetisme d'una manera rítmica i potent. Amb cada pel·lícula
intento despertar tots els sentits, no només les orelles i els ulls! Veig que el meu treball
és alimentar l'estimulació sensorial de l’audiència”.
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1. Indiqueu estratègies utilitzades pels animadors per provocar l'empatia entre els
espectadors per Mary i Max.

2. Creus que Adam Elliot té èxit en la creació d'una connexió compassiva amb el
públic? Per què o per què no? Dóna un exemple per recolzar la seva opinió.

3. Està d'acord amb l’afirmació que les històries d'Adam Elliot són universals? Dóna la
teva opinió referint-te a una o més de les seves pel·lícules.

4.Creus que les pel·lícules d'Adam Elliot 'nodreixen a l'audiència d'estimulació
sensorial'? Què vol dir això?
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PART D: SEGUIMENT DE LA VOSTRA VISITA A MARY AND
MAX: L'EXPOSICIÓ.
L’animació com a una eina per explicar històries
Exploreu els avantatges i desavantatges de l'ús de l'animació com a eina per
explicar històries en comparació amb el rodatge en viu. Per exemple, pel que fa
el temps de producció, la capacitat per captar l'audiència, quins tipus d'acció
poden ser incloses a la pel·lícula, els escenaris que es poden utilitzar, l'aspecte
que es pot aconseguir, els costos i així successivament.

Avantatges

Desavantatges

Temps de producció

Involucrar l’audiència

Tipus d’acció

Escenaris

El “look”

Costos
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Planifiques un moviment d’animació
Imagina que vols que la Mary saludi el Max.
Pensa en el moviment que vols crear. Prova-ho tu mateixo. Fes-ho de nou, i calcula el
temps del moviment.
Posem que necessites 1/3 segon per moure la teva mà a través del seu cos en un
moviment ondulatori.
Per calcular com això es traduiria a la pel·lícula, et cal saber que al cinema es
projecten 24 fotogrames per segon o 25 en fer-ho en vídeo o en format digital.
Així que el càlcul seria 24 o 25 quadres dividits per 1/3, és a dir, el moviment desitjat
necessita ser mostrada en aproximadament 8 fotogrames.
Utilitzeu l'storyboard (a baix) per fer un esbós de com podria mostrar-se aquest
moviment o alguna altra acció, per exemple:
 una planta que creix
 un globus que vola fins que esclata
 un rellotge amb les agulles que donen volta
 un cotxe passant per davant de diferents cases.
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Crea una stop motion del personatge i representa-la
1. Hauria tingut èxit Mary and Max si la construcció manual i amb estil matusser
d'Adam Elliot hagués estat reemplaçat per un estil més perfecte i suau? Per què
penses d'això. Justifica les teves idees.

2. Desenvolupa un conte basat en dos personatges clau i un món que reflecteixi la
seva infància i converteix aquestes idees en un curt d'animació stop motion de 3060 segons. Anota les teves idees aquí.

Abans de començar a animar la teva història cal pensar sobre:






Quin tipus d'animació farem? Com ho farem? Quin equip necessitem?
Quants fotogrames per segon utilitzarem per crear la fluïdesa i el moviment que
sigui creïble per a la nostra audiència? (Alguns llocs web que us poden ajudar amb
això. Els trobareu a l'apartat E d'aquest manual)
Quina aparença tindran els escenaris i els personatges ? Establireu un "estil"
personal d'animació?
Quins materials s'utilitzaran?
Com ho il·luminareu?

També haureu de tenir en compte:





Paleta de colors i la gamma tonal del vostre escenari.
Les ombres creades per la il·luminació
Les formes i línies en les seves sèries i la posada en escena
Patrons i repetició en el seu disseny.
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EXPLORACIÓ DE LA NARRATIVA DE MARY AND MAX
La història
La història de Mary i Max gira al voltant d'una sèrie de cartes entre dos amics per
correspondència, Mary Daisy Dinkle (amb la veu de Bethany Whitmore quan és nena i
de Toni Collette quan és una persona adulta) una nena solitària de 8 anys d'edat,
amb ulleres gruixudes i Max (veu de Phillip Seymour Hoffman), que pateix Síndrome
d'Asperger i ansietat.
1. Utilitzeu els espais a continuació per crear una escaleta de la història fent una llista
dels esdeveniments clau de Mary and Max.
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ANÀLISI DE TANCAMENT
Caracterització: Mary and Max, una relació d'amics per correspondència
de la vida real?
Mary and Max explica una història sobre la imperfecció de l'ésser humà.
Increïblement quedem absorbits per les vides d'aquests personatges formats
de terrossos de plastilina.
Una història que està plena de patetisme que es balanceja entre moments
emocionals molt tendres i l’exploració de qüestions de la vida real com ara la
intimidació, la discapacitat, l'alcoholisme o la solitud.
.
Perfil dels personatges
1. Mira la pel·lícula Mary and Max i utilitza una taula, com el de la pàgina
següent, per anotar els aspectes clau de la personalitat de Mary and Max.
2. També pots considerar personatges secundaris, incloent:
 Ivy
 Dr. Hazelhof
 El avi Ralph
 Noel Dingle
 Damien Popodopoulos
 Gall de Mary, Ethel
 Gat de Max
Pensa en com es representa cada personatge després de debatre:
 Aparença atributs / físiques: com es presenta el personatge visualment a
través del seu aspecte facial, corporal, forma, el vestuari?
 Disseny: com el disseny del personatge ajuda a aconseguir credibilitat?
 Veu: De quina manera les paraules del personatge i la veu (to, imposició i
timbre) ajuden a definir-lo? Què suggereix sobre el personatge?
 Acció: Com l'acció del personatge i el seu comportaments ajuden a establir
el seu caràcter? Quins altres trets personals són evidents? Descriure les
motivacions, pors i desitjos del personatge.
 De quina manera el personatge es relaciona amb l'altre personatge principal
o d'altres personatges? Quins efectes té el seu comportament? Descriu el
paper del personatge a la història general.
 Framing: en quin marc es col·loca el personatge? Què més es col·loca en el
marc amb el personatge? Quines preses s'utilitzen i quins tipus d’angles?
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PERFIL DELS PERSONATGES
Disseny de personatges

Mary

Max

Aparença física (cara i
cabells)

Aparença física (cos)

Vestit

Veu (to, inflexió, timbre)

Frases clau

Moviments i gestos clau

Altres trets personals

Motivacions, pors i desitjos

Relacions amb els altres
personatges

Efectes del comportament
dels personatges
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CONCLUSIONS: LA NARRACIÓ
Escenari - plató
 Com es relaciona l’escenari a la narrativa? En altres paraules, per què aporta la
localització o escenaris escollits per a una escena / seqüència en particular ajuden
a contextualitzar, a generar background?
 Hi ha algun dels escenaris/platós que sigui significatiu?
 Com l'estat d'ànim i l'ambient de l'entorn creen significats per a una audiència?
Estructuració del temps
 Investiga com la narrativa manipula el temps. Com s'ordenen els esdeveniments?
Per exemple, són esdeveniments cronològics o es fa ús del flash-back o
flashforward?
 Explora la durada dels esdeveniments, és a dir, l'expansió o contracció del temps.
 Amb quina freqüència els esdeveniments o escenes es mostren en comparació
amb la seva presumpta aparició i existència?
Punt de vista narratiu
 Des de quin punt de vista es presenta la narrativa?
 Veiem la narrativa a través dels ulls d'un personatge o més d'un? Per què? Quins
són els efectes d'això?
 Hi ha un altre punt de vista diferent al dels personatges? Quin efecte produeix?
 Quina informació de la història es dóna o s’amaga en diferents moments de la
narració? Quin efecte té això?
Causa i efecte
 Què motiva els personatges?
 Quins esdeveniments estan motivats pel seu caràcter?
 Si hi ha causes naturals o sobrenaturals, quins són les conseqüències?
Obertura i cloenda
 Estan els conflictes, les motivacions i els problemes resolts o sense resoldre al final
de la pel·lícula?
 Quines expectatives s'estableixen en el principi i quines es resolen i quines es
deixen sense resoldre al final?
 Com es desenvolupen els personatges, quins temes / problemes presenten i com
es resolen aquests en les seqüències finals?
Narració
 Per què tenim un narrador?
 Opina sobre el to i el ritme de la narració.
Temes i qüestions
 Quins temes i qüestions s’introdueixen i com es desenvolupen i s’exploren?
 Alguns temes i qüestions es relacionen exclusivament amb personatges puntuals?
 Com els temes i qüestions interactuen amb la història?
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CONCLUSIONS: ELEMENTS DE PRODUCCIÓ
Treball de càmera
 Angle (alt, baix, nivell dels ulls, aeri) i el moviment de les preses (pla, contraplà,
panoràmica, seguiment, inclinació).
 Distància de les preses (és a dir, de prop, distància mitjana, llunyana)
 Durada d’una presa: quin impacte / efecte fa que la concentració de la longitud d'un
pla té en el públic
 Quin significat crea per al públic l'ús de diferents tipus de pla, el moviment i angles
de la càmera?
 De quina manera el treball de la càmera informa el públic sobre les motivacions
d'un personatge, promou la identificació amb els personatges i comunica la seva
relació amb la història?
Il·luminació
 És la il·luminació natural / artificial, realista o expressiva? Com s'estableix un estat
d'ànim o es crea una atmosfera? Per què és tan efectiu?
 Es produeixen efectes d'il·luminació utilitzats, per exemple, per èmfasi d’un
objecte, un personatge o una acció? Explica’ls.
Posada en escena
La forma de cada pla es compon dins del marc té un efecte sobre la forma en què
responem a la narrativa. La composició es refereix als elements de producció i als
elements de la història.
Mira com estan disposats els següents aspectes de la composició d'escenes en
particular o en una seqüència:







Ajust i disseny conjunt
Els vestits i objectes
Colors
La disposició i el moviment dins del quadre
Relacions espacials entre els objectes i personatges (espai)
Framing: com s'emmarca el pla

Congelació de la imatge
Per a una anàlisi clar de la posada en escena, atura la imatge en un fotograma i debat
sobre la posada en escena i la seva relació amb la narrativa. Pensa en els següents
elements d’anàlisi:
 Il·luminació: com són les ombres i els patrons utilitzats per crear l'estat d'ànim,
l'atmosfera i el significats?
 Equip de suport: Què hi ha en el marc? Què ha quedat fora?
 Col·locació d'objectes: Com són els objectes col·locats dins del marc i per què?
 Ajust / ubicació: On es troba l'acció i per què?
 On són els personatges col·locats dins del marc i per què?
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En les seves animacions, Elliot crea un món únic en el qual situa els seus personatges
i les seves històries. El món de Wallace i Gromit de Nick Park és similar.
 Comparar una sèrie de diferents plans de Mary and Max amb alguns d’animacions
de Nick Parke.
 Valora la posada en escena, en altres paraules, la forma en què cada un d'aquests
directors presenta l’esdeveniment a la càmera.
Edició
 De quina manera la col·locació, el moment i el ritme de l'edició afecten l'estat
d'ànim d'una seqüència i de la pel·lícula en general?
 Com cada presa es relaciona entre si visualment i auditivament, imatge a imatge,
so a so, imatge a so?
So
 Escolta el so de la pel·lícula. Com es va crear l'atmosfera a través del disseny de
so? Pensa en la música, el efectes de so (incloent so atmosfèric) i el que
transmeten. Mira la forma en qualsevol diàleg o narració s’enregistra.
 De quina manera la banda sonora es refereix als arguments, temes i problemes de
la narrativa, personatges i la trama? Concentreu-vos en el so diegètic i no diegètic.
 Reflexiona sobre l'ús de la música, com s'agrega als significats associats a cada
 personatge?
 Com s'ha utilitzat la música per donar suport a temes?
 Com les diferents capes (atmosfera, el diàleg, efectes de so i música) treballen
juntes per crear el disseny de so?
La interpretació
 De quina manera l'actuació de l'actor contribueix a la seva caracterització?
 Té l'actor (acció i la veu del titella) portar associacions de fora de la narrativa per a
el personatge?
 Quin efecte crea en termes de credibilitat personatge / acceptació?
 L’espectador té empatia pels personatges? Com s'aconsegueix això?
 Hi ha personatges que repel·leixen els espectadors? Per què?
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EXPLORACIÓ: LA PRÀCTICA ARTÍSTICA D'ADAM ELLIOT
Com responem i ens comprometem amb l'art és subjectiu i individual. Una obra inspira,
desafia i estimula els nostres sentits i els nostres sentiments. Observem el contingut
de l'obra que ens ocupa, però és la sensació d'experimentar l'obra que desencadena
les idees, pensaments i emocions en nosaltres, que en última instància, ens atrau i
deixa una impressió duradora.
Temes de debat
En mirar les pel·lícules d'Adam Elliot considerar i explorar el següent:
Personatges
• Concentreu-vos en l'aspecte dels dos personatges principals. Penseu quins
significats aporta a l’espectador. Penseu les formes dels rostres i cossos, l'aparença i
gestos.
Objecte
• Què està succeint? On? A qui? Quan?
Tècnica
• Quins materials s'utilitzen? Com? Per què?
Forma i disseny dels elements
• Línia, color, to o ombra, forma, textura, massa, volum, espai
Forma i principis de disseny
• La unitat, l'equilibri, l'harmonia, el contrast, la repetició, l'escala, el punt focal, la
il·luminació, l'organització de la composició
• Elements de composició i disseny: Línia i forma, línies rectes, línies corbes, color,
regla dels terços, espai
• Expressió
Estil
L'estil pot ser interpretat en diversos contextos:
 Un estil personal, que pot ser la marca de l'artista amb motius recurrents, idees,
formes, colors, la matèria, la tècnica.
 Un estil històric, el que representa un estil de treball que pot identificar amb un cert
temps, moda, creences, i els interessos d'una comunitat en particular.
 Un estil cultural o sub-cultural, com els que pertanyen o en representació
particular, cultural i identitats sub-culturals, els costums, els costums d'una classe,
la raça, el gènere, el grup social.
 Penseu en el que pot ser l'objectiu: informar, desafiar, educar, suggerir.
 Com aborda l'obra a l'espectador: directa, indirecta, a través d'una representació
emocional com la ira, la felicitat, el turment, etc.?
 Com és el tema expressat: és el treball capritxós, assertiu, tímid, reflexiu, atrevit,
bonhumorat, confós?
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Tasca d’anàlisi
Escriu un text curt (300-500 paraules) o llarg (500-750 paraules) relacionat amb tres
escenes clau de Mary and Max.





Sigues coherent i directe.
Utilitza exemples directes per il·lustrar la teva anàlisi
Comença fent notes. Podeu utilitzar una taula, com el de la pàgina següent, per
anotar exemples directes de les seqüències escollides de la pel·lícula.
Usa les teves notes relacionades amb elements de la història i de producció per
explicar com la pràctica artística d’Adam Elliot permet que els espectadors
creïn significats.
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Elements de producció
Element

Escena
Seqüència

/ Descripció
l’element

de Exemple

Disseny de so

Edició (ritme)

Posada
escena

en

Col·locació de la
càmera

Efectes especials

Il·luminació

Personatges

Temes

Estructura

Temps

Causa i efecte

Punt de vista
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Mary and Max: Exploració de temes
1. Veure la pel·lícula, Mary and Max, amb vista a la identificació de les escenes que
il·lustren un o diversos temes. Aquests poden incloure:
A, Identitat
 individualitat, similituds i diferències, ser diferent
 singularitat dels individus ordinaris
 pertinença i identitat
 capacitat / discapacitat
 dificultats o associat amb discapacitat
B, Els ritus de pas
 la infantesa - adolescència - l'edat adulta
 de ‘edat adulta a la vellesa
C, Solitud
D, Intimidació
E, Resiliència, connectivitat
F, La tolerància, l'acceptació, la comprensió
G, Els assumptes personals (alcoholisme, l'agorafòbia, la depressió, l'ansietat, el
suïcidi)
H, L’amistat, la lleialtat
 Com es fa un amic?
 Com es poden nodrir les amistats?
 Sobreviure quan les relacions d’amistat es posen a prova
I, El fatalisme, per exemple, “que serà serà serà" (fa referència a una escena
relacionada amb l'intent de suïcidi de Mary).
2. Identificar els temes de Mary and Max i discutir com s'estableixen aquests temes en
les seqüències d'obertura, com s’exploren al llarg de la narració i després com es
resolen al final.
A, Quin paper juguen les cartes en els progressos dels temes i problemes de la
narrativa? Explica-ho.
B, Com és l'estat d'ànim de Mary i Max? Discuteixo.
Es podria argumentar que Mary and Max és una pel·lícula positiva? Discuteixo.
3. Utilitzeu la plantilla, com la de la pàgina següent, per explorar idees temàtiques en
una o més escenes clau de Mary and Max.
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Descriu l'escena

Quins temes s'exploren en l'escena?

Dóna exemples de com els animadors transmeten, retraten o representen cada
tema.
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Reflexió - clayographies
Adam Elliot va encunyar el terme 'clayography' (plastilina + animació + biografies) per
tal de destacar la connexió integral entre les curoses mans a l'artesania de la seva
tècnica formal i les històries que ell explica i els personatges que ell dóna vida.
Ell descriu el seu desig d'una connexió tàctil físic amb el procés de l'animació i el plaer
de treballar en col·laboració amb un equip d'artistes afins per portar una història a la
vida. Podeu escoltar parlant d'això a:
http://generator.acmi.net.au/makers/animation/story-most-important-thing
1. Què has descobert sobre les idees d'Adam Elliot al voltant de la clayography?

2. Què és una biografia?

3. Explica com Adam Elliot aprofita les característiques de biografies en les seves
pel·lícules.
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4. Pren notes, i després escriu una breu biografia (aprox. 250 paraules) per compartir
amb la classe que descrigui alguns dels aspectes clau de la teva vida, per exemple
familiars i amics, les rutines diàries, aficions i interessos, menjars favorits,
fortaleses, debilitats.

Notes

Biografia
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PART E: REFERÈNCIES I RECURSOS
Digitals
Aardman Animation
http://www.aardman.com
Aquest lloc ofereix una visita per l'estudi que dóna una idea de la tasca d'animació fet en
l'estudi Aardman

ACMI Generator
http://generator.acmi.net.au/
Adam Elliot’s offical website
http://adameliott.com.au
ATOM website – Get Animated!
http://atomvic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68&catid=68
The Other Film Festival
http://www.otherfilmfestival.com/
MacKinnon and Saunders
http://www.mackinnonandsaunders.com
Visiteu el lloc web dels fabricants de titelles britànics MacKinnon i Saunders per
introduir-vos a la
construcció de titelles d'animació.

Animació
http://www.acmi.net.au/animators.htm
http://www.wikihow.com/Create-a-Stop-Motion-Animation
http://www.mackinnonandsaunders.com
Guions per animació:
http://www.jeffreyscott.tv
http://johnkstuff.blogspot.com/2007/03/writing-for-animation-keep-it-simple.html
Literatura infantil:
http://en.wikipedia.org/wiki/Children's_literature
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ANNEX. ALTRES RECURSOS QUE NO FORMEN PART
DEL DOSSIER ANTERIOR:
Fitxa utilitzada pel Club Cinema Castellar Vallès
Títol Original : Mary and Max
Versió original: anglès
Versions subtitulada: castellà
Durada: 88 min
País: Austràlia
Gènere: Animació. Comèdia. Drama
Director: Adam Elliot
Guió: Adam Elliot
Música: Dale Cornelius
Fotografia: Gerald Thompson
Producció: Melodrama Pictures.
Narració :Barry Humphries. Veus:Toni Collette, Philip Seymour Hoffman, Eric
Bana..
Premis:
2009 : Millor pel·lícula - Festival Internacional d’Animació d'Annecy:
2009 : Festival de Berlín: Ós de Cristall (menció especial - Generation 14plus)
2009 Gran Premi a la Millor Pel·lícula d'Animació a Ottawa International
Animation Festival
Sinopsi:
Primer llargmetratge d'Adam Elliot, guanyador d'un Oscar. Narra una història
d'amistat entre dos amics per correspondència. Mary, una nena de vuit anys
d'edat solitària, que viu en els suburbis de Melbourne, i Max, un home de
quaranta-quatre anys d'edat, amb obesitat severa que viu a Nova York.
La pel·lícula tracta sobre la negligència en la infància, l'amistat, la foscor de la
vida, les burles, la solitud, l'autisme (síndrome d'Asperger en particular),
l'obesitat, el suïcidi, la depressió, l'aïllament i l'ansietat.
El Director:
Adam Elliot neix el 2 de gener de 1972 a Berwick, Victoria, Austràlia
Pateix una malaltia fisiològica que li causa tremolors, es pot veure en els seus
treballs plens de línies desiguals que donen una sensació orgànica de
moviment.
S’adona de les seves habilitats artístiques molt aviat i passa cinc anys estudiant
fotografia, pintura, ceràmica...
El 1996 completa un diploma de postgrau de cinema i televisió, especialitzat en
animació, al Victoria College of Arts, on realitza el seu primer curtmetratge,
Uncle, guanyador de multitud de premis. És el primer d'una trilogia; Brother
(1998) i Cousin (1999).
Les seves pel·lícules tenen un caràcter agredolç, basades lliurement en la seva
família i amics.
Utilitza un gran equip d'animadors i model makers, cada pel·lícula triga molt de
temps a completar-se i no utilitza addicions digitals o imatges generades per
ordinador per millorar la seva estètica visual.
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Anomena cadascun dels seus treballs Clayography (El bagul de viatge), una
combinació de les paraules argila i biografia animada. És un terme creat per
descriure la seva tècnica d'animació única i expressar adequadament el seu
estil artístic.
Ha participat en més de sis-cents festivals de cinema i rebut més d'un centenar
de premis.
.
.
Filmografia:
2009 Mary and Max
2003 Harvie Krumpet
1999 Brother
1998 Cousin
1996 Uncle

Crítiques
"Tremendament imaginativa, intel·ligent i sàvia, 'Mary and Max' és una història
per a adults sobre les dissonàncies de la vida (...) El treball d'animació en
plastilina és meravellós, viu i detallat"
Andrew L. Urban: Urbancinefile
"Mary i Max és un treball fet amb evident amor, però potser destinat al gaudi
d'una selecta minoria"
Justin Chang: Variety
"D'una manera perversa i en ocasions immadura, tracta temes madurs com
l'amor, l'amistat, el perdó o la salut mental (...) Requereix una audiència
madura, o almenys una audiència. (...)
Peter Howell: Toronto Star
"Sorprenent i dolorosa"
Kevin Thomas: Los Angeles Times
"Meravellosa i inèdita a Espanya"
Pablo González:Taboada: Cinemanía

Referències
http://www.filmaffinity
http://www.imdb.com/
http://en.wikipedia.org/
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ALTRES RECURSOS
Curt Harvey Krumpet
https://www.youtube.com/watch?v=oxXB2JUo5_A
Fitxa i crítiques d’usuaris de Filmaffinity:
http://www.filmaffinity.com/es/film563877.html
http://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/563877.html
Referències Wikipèdia:
Mary and Max: http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_and_Max
Adam Elliot: http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Elliot
Animació: http://ca.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3
Stop Motion: http://es.wikipedia.org/wiki/Stop_motion
Claymation: http://es.wikipedia.org/wiki/Claymation
Time-lapse: http://es.wikipedia.org/wiki/Time-lapse
Síndrome
http://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_d%27Asperger

d’Asperger:

Crítiques/Articles a Internet:
https://paolareyesz.wordpress.com/2011/04/28/analisis-cinematografico-a-lajakobson-mary-max/
http://www.mientraslees.com/2013/05/critica-mary-and-max-adam-elliot.html
http://cgnauta.blogspot.com.es/2009/11/mary-max-2009-critica-de-lapelicula.html
http://buenaomala.com/critica/2010/07/16/critica-mary-and-max-buena-pelicula/
http://elcineenlamirada.over-blog.com/article-analisis-de-la-pelicula-mary-andmax-adam-elliot-2009-83426127.html
http://www.elseptimoarte.net/foro/index.php?topic=13863.0
http://autismodiario.org/2011/07/28/mary-y-max-quierete-primero-a-ti-mismo/
http://www.elcineenlasombra.com/mary-and-max-animacion-de-calidad-paraadultos/
http://yahircriticacine.blogspot.com.es/2010/03/mary-and-max-sin-tomar-unadecision.html
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