MOTION GRAPHIC DENGAN ADOBE AFTER EFFECT

Deskripsi
Salah satu software yang paling banyak digunakan untuk pembuatan Motion Graphic baik untuk
pembuatan iklan maupun sebuah film adalah Adobe After Effect. Banyak sekali film-film yang
memakai adobe after effect sebagai editing untuk pembuatan special efek, seperti di film Harry
poter, transformer dan banyak lagi film-film dengan animasi yang mengagumkan.
Adobe after effects adalah software yang digunakan untuk film dan pos produksi pada video. Adobe
after effects adalah sebuah software yang sangat professional untuk kebutuhan motion graphic
design. Dengan perpaduan dari bermacam-macam software design yang telah ada, adobe after
effects menjadi salah satu software design yang handal. Standart effects yang mencapai sekita 50
macam lebih, yang sangat bisa mengubah dan menganimasikan objyek. Disamping itu, after effect
juga bisa digunakan dengan hanya mengetikkan beberapa kode script yang biasa disebut
expression untuk menghasilkan pergerakan yang lebih dinamis.
Pelatihan ini disusun sesuai dengan standart pelatihan global dari Adobe System Incorporated..
Para peserta diajak untuk mengenal lebih jauh bagaimana proses pembuatan animasi gerak atau
motion graphic dengan memanfaatkan program adobe after effect. Sehingga setelah pelatihan ini
para peserta diharapkan bisa membuat karya-karya yang luar biasa.
Tujuan Pelatihan
 Memahami Korelasi antara pengetahuan grafis dan special efek pada film
 Memahami cara kerja adobe after effect
 Mampu memanfaatkan tool-tool serta efek pilihan yang ada di adobe after effect
 Memahami teknik dasar animasi video
 Memahami dan mampu membuat special effect pada film
 Mampu membuat dan menganimasikan teks untuk intro sebuah film atau video company profile
 Memahami teknik animasi dengan 3D Layer
 Memahami dan mampu membuat efek dengan property dan keyframe
Target Peserta
 SMK Jurusan Desain Grafis dan Multimedia / DKV
Prasyarat
 Mengerti konsep dasar audio video
 Mengetahui teknik dasar desain vector, bitmap dan animasi
Tinjauan Materi
 Project after effect
 Management footage
 Composition
 Mengenal layer dan layer 3D
 Interpolasi keyframe
 Membuat dan menganimasikan text
 Masking
 Mengenal layer editing
 Property dan keyframe
 Special effect
 Menggambar pada layer
 Playback, preview & ram
 Final dan output project

