FARIZ AZMIR MOHD GHAZALI
LATAR BELAKANG
Beliau memiliki kelulusan dalam Sijil Teknologi Multimedia di Universiti Teknologi
Malaysia (UTM), Sijil Kemahiran Malaysia dalam 3D Operasi Sokongan Pengeluaran
Tahap 3, Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dalam Tekstil, dan Ijazah
Sarjana Multimedia Design di Monash University pada tahun 2004.
Setelah beliau menamatkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda pada tahun
1998, beliau memulakan kerjayanya dalam bidang seni sebagai seorang pereka
grafik di sebuah syarikat pengurusan acara. Dari sini beliau mula menimba ilmu dan
pengalaman dalam bidang penerbitan desktop. Setelah dua tahun, beliau kembali
dalam mempelajari ilmu multimedia dan beliau telah didedahkan dengan teknologi
animasi.
Beliau memulakan kerjaya di dalam bidang animasi sebagai seorang juru animasi
3D di sebuah syarikat post production di mana beliau telah menimba pengalaman
dan ilmu bukan sahaja daripada tunjuk ajar rakan sekerja malah pengarah seni,
jurukamera, dan pengarah filem komersial. Selama dua tahun beliau bukan sahaja
terlibat di dalam menghasilkan iklan tetapi juga dalam penghasilan video korporat,
video muzik, dan kesan khas visual bagi filem.
Setelah melanjutkan pengajiannya ke peringkat Ijazah Sarjana pada tahun 2004,
beliau mula menjadi tenaga pengajar dalam bidang grafik dan multimedia di KBU

College, Bandar Utama pada tahun 2006. Pada awalnya, beliau hanya bertindak
sebagai Penyelia bagi pelajar tahun akhir yang kemudiannya dilantik sebagai
Koordinator bagi program Diploma Multimedia di KBU College.
Setelah dua tahun, beliau kembali semula ke dalam industri untuk mengarah kartun
animasi 3D bersiri yang diterbitkan di Radio Televisyen Malaysia (RTM). Selain
bidang pengarahan, beliau juga berpeluang untuk mengembangkan ideanya ke
dalam bidang mereka cipta, penulisan skrip dan membuat papan cerita.
PENCAPAIAN
Setakat ini, beliau telah mengarah hampir 130 episod di dalam kartun 3D Animasi di
mana beliau juga berpeluang untuk menerbitkan dan menjadi pengarah bersama
dalam sebuah siri animasi terbitan Taiwan sebanyak 26 episod.
Karya pengarahnya turut tercalon di dalam kategori Best Animation dalam Anugerah
NEF-AWANI ICT AWARD pada tahun 2011 iaitu siri Haiya Biddoa. Beliau turut
menjadi ahli aktif bagi Persatuan Animasi Malaysia (ANIMAS) sehingga kini.
Kini, beliau telah menjadi Pensyarah dan Dekan Fakulti Animasi dan Multimedia
ASWARA sejak tahun 2015.

Episod Haiya BidDoa

Siri animasi arahan Fariz Ghazali mendapat liputan akhbar.

