


Começo agradecendo às pessoas que baixaram a edição número 5número 5número 5número 5número 5, que foi um

récord considerando os downloads anteriores, mais de 1200 pessoas leram a

revista. Ao site 3D4ALL que está comigo desde a edição número 1, e também ao

site ADEGA DIGITAL que entrou para a família Viewport, ajudando muito e fora os

sites que divulgaram a revista.

Também agradeço a UVA Universidade Veiga de Almeida- que tomou a revista

como referência em suas aulas, obrigado.

Este mês não contamos com as matérias do Forni, que teve muito trabalho e não

pode escrever a sua matéria, mas fica aqui o meu agradecimento, pois ele tem

se mostrado um grande parceiro.

Adorei a entrevista do Leonardo, como artista do

mês, um batalhador como todos nós.

Valeu gente!

Estefano Ulzmann

ConsideraçõesConsideraçõesConsideraçõesConsideraçõesConsiderações

Revista número 5

As imagens contidas nesta revista são de obra de seus realizadores, e portanto todos os direitos são reservados a eles e aos

seus representantes. O mesmo acontece com os textos, concebidos pelos seus realizadores e portanto  todos os direitos

reservados a eles e aos seus representantes.
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O artista do mês foi escolhido a dedo,

porque ele faz uma função que não é muito

divulgada o Art concept, é a partir deles

que muito da criação dá início, eles criam

um personagem, o seu estilo, criam

cenários, e por serem muito importantes

escolhi Leonardo Amora pra representar os

Artistas Concept, o cara é fera!

Qual a sua formação profissional, fezQual a sua formação profissional, fezQual a sua formação profissional, fezQual a sua formação profissional, fezQual a sua formação profissional, fez

algum curso de desenho, trabalha comalgum curso de desenho, trabalha comalgum curso de desenho, trabalha comalgum curso de desenho, trabalha comalgum curso de desenho, trabalha com

3D também 3D também 3D também 3D também 3D também ?????

Resisti bastante em fazer uma faculdade

por não encontrar uma que fosse

compatível com o que buscava que era

animação 3D,  mas acabei me formando

em design. Antes da faculdade, já

trabalhava no mercado como Free Lancer

com animação 3D, fazendo pequenas

assinaturas para comerciais. Não demorou

muito e já estava editandando comerciais

inteiros trabalhando como montador de

vídeos, cheguei a montar até alguns filmes.

Depois veio o After Efects e passei de

editor para finalizador de vídeos, apredi o

flash, e logo estava fazendo alguns sites.

Eu culpava o mercado brasileiro e sua

instabilidade por todas estas mudanças,
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mas considero todas estas etapas os meus cursos, que

somou um período aproximado de 10 anos. Em todas estas

empresas tive grandes professores, que já eram referências no

nosso mercado. Cheguei a ingressar na especialização em

design aqui em Porto Alegre, mas acabei desistindo na

metade por perceber que o curso era divergente ao meu

objetivo.

Aonde trabalha atualmente e qual sua área de atuação?Aonde trabalha atualmente e qual sua área de atuação?Aonde trabalha atualmente e qual sua área de atuação?Aonde trabalha atualmente e qual sua área de atuação?Aonde trabalha atualmente e qual sua área de atuação?

Trabalho na Southlogic Studios há três anos, uma empresa

desenvolvedora de games. Comecei como designer mas fiz e

faço ainda várias coisas por lá. Meu primeiro trabalho foi

desenvolver um portifólio impresso para eles, o portifólio 2005.

Depois fiz o site da empresa e daí para frente fiquei

responsável por toda a arte de captação e manutenção de

clientes. Na maior parte do tempo faço design para os jogos

que fazemos, isso vai desde a logo marca, imagens 2D,

Concept Art, interface incluindo o HUD e o próprio game

design que também foi uma das áreas que sempre busquei.

Hoje, venho basicamente direcionando minha carreira para a

Arte Conceitual e o Game Design, são as áreas que considero

que tenho melhor performancem, quando pinto uma arte, eu

normalmente imagino uma história, enredo ou um jogo.
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Para fazer seus desenhos, que tipo de material usaPara fazer seus desenhos, que tipo de material usaPara fazer seus desenhos, que tipo de material usaPara fazer seus desenhos, que tipo de material usaPara fazer seus desenhos, que tipo de material usa

com mais frequência, como papel, lápis, caneta comocom mais frequência, como papel, lápis, caneta comocom mais frequência, como papel, lápis, caneta comocom mais frequência, como papel, lápis, caneta comocom mais frequência, como papel, lápis, caneta como

é o seu kit de trabalho?é o seu kit de trabalho?é o seu kit de trabalho?é o seu kit de trabalho?é o seu kit de trabalho?

Eu hoje estou enxugando minhas ferramentas pelo fato de

estar me especializando nas áreas que escolhi. Mas o bom

e velho lápis e borracha nunca os abandonei, depois disso

um pacote selecto de programas que são eles: Painter,

Photoshop, Illustrator e 3D Max que uso hoje para me

auxiliar nas perspectivas. Todos, exceto o 3DS Max, utilizo

num Mini Mac dual core na minha casa que acho

suficiente, e no meu trabalho existe uma configuração

parecida sendo PC, ambas com um tablet Wacom

Graphire 3. Uma ferramenta que espero algum dia investir

é a Cintiq, da Wacom, acho que daria um bom upgrade em

minhas pinturas.

VVVVVocê é um concept arocê é um concept arocê é um concept arocê é um concept arocê é um concept art, o que difert, o que difert, o que difert, o que difert, o que difere esta pre esta pre esta pre esta pre esta profissão deofissão deofissão deofissão deofissão de

uma pessoa que faz storyboards,por exemplo ?uma pessoa que faz storyboards,por exemplo ?uma pessoa que faz storyboards,por exemplo ?uma pessoa que faz storyboards,por exemplo ?uma pessoa que faz storyboards,por exemplo ?

O Artista conceitual define um visual, estilo ou forma para

um produto que pode ser um objeto, um novo herói, um

mundo novo, uma criatura, uma visão ou estilo visual para

o produto final que pode virar um game, filme ou

simplesmente uma imagem estática. Fazer StoryBoards é

imaginar uma sequência animada de acontecimentos e

ações de uma história ou roteiro. Eu já até fiz alguns

StoryBoards, e é muito divertido também, e exige muita

criatividade, mas este não é o meu foco atual.

Como é o sistema de trabalho de um concept art,Como é o sistema de trabalho de um concept art,Como é o sistema de trabalho de um concept art,Como é o sistema de trabalho de um concept art,Como é o sistema de trabalho de um concept art,

desde o recebimento de um projeto até a finalizaçãodesde o recebimento de um projeto até a finalizaçãodesde o recebimento de um projeto até a finalizaçãodesde o recebimento de um projeto até a finalizaçãodesde o recebimento de um projeto até a finalização

do seu trabalho, quanto tempo leva mais ou menos 1do seu trabalho, quanto tempo leva mais ou menos 1do seu trabalho, quanto tempo leva mais ou menos 1do seu trabalho, quanto tempo leva mais ou menos 1do seu trabalho, quanto tempo leva mais ou menos 1

trabalho?trabalho?trabalho?trabalho?trabalho?
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Primeiro se estabelece um prazo para a conclusão da pré-

produção, dentro deste prazo começo a fazer um pequeno

estudo sobre o tema a ser abordado (referências). Partindo

para a prática, eu inicio alguns pequenos sketches ou

thumbnails, normalmente é a lápis mas às vezes faço no

próprio Painter. Defino a base da idéia, depois passo para a

produção a qual divido em mais duas etapas: o speedpaint (

pintura rápida, sem muito compromisso com os detalhes onde

foco é a idéia) e em segundo a finalização, se for necessária.

Muitas idéias precisam apenas de um speed paint, às vezes

um matte paint (construção de uma imagem usando partes de

fotografia, geralmente usado para mostrar cenários). Um

trabalho finalizado e bem detalhado leva em torno de 18 horas

se houver dedicação total a ele, este tempo pode variar

conforme a grandeza da pintura, trabalhos menores podem

levam apenas 2 horas.

Quais árQuais árQuais árQuais árQuais áreas você gostaria de trabalhareas você gostaria de trabalhareas você gostaria de trabalhareas você gostaria de trabalhareas você gostaria de trabalhar, se fosse abor, se fosse abor, se fosse abor, se fosse abor, se fosse abordardardardardar

algo mais que o concept art ?algo mais que o concept art ?algo mais que o concept art ?algo mais que o concept art ?algo mais que o concept art ?

Seria Game Designer. Eu não me considero muito bom em

tarefas operacionais ou técnicas, apesar disto ter me

qualificado no mercado de trabalho, mas prefiro as áreas que

são de criatividade pura, mas sei que sem as pessoas com o

conhecimento técnico não existiria o produto final. Tenho um

amigo que é capaz de estudar até a formação óssea de um

bicho para poder fazê-lo em 3D e o resultado final é

impressionante. O Game Designer é responsável pela criação

do jogo, que pode envolver o conceito visual, game play (o

que você faz no jogo), mecânica do jogo (como você faz), até

mesmo como deveria ser a trilha sonora e como ela deveria

interagir com o todo. Os anos em que trabalhei como free
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lancer editando comerciais e filmes me renderam bastante

conhecimento no quisito "time", importantíssimo para se fazer

qualquer jogo em minha opnião. Também considero minha

larga experiência como jogador importante para formação do

meu conhecimento como Game Designer, pois jogo video-

game desde criança e tive a maioria dos consoles que o

mercado ofereceu, isto engrandeceu muito o meu

conhecimento a minha percepção de jogos e plataformas.

VVVVVocê tem algum arocê tem algum arocê tem algum arocê tem algum arocê tem algum artista nacional e um intertista nacional e um intertista nacional e um intertista nacional e um intertista nacional e um internacional quenacional quenacional quenacional quenacional que

voce se inspire, ou admire ?voce se inspire, ou admire ?voce se inspire, ou admire ?voce se inspire, ou admire ?voce se inspire, ou admire ?

Minha inspiração vem de uma grande mistura de muitas coisas

que vivenciei em minha vida. Considero tudo aquilo que vivo

importante para minha inspiração. Eu admiro vários artistas,

mas vibro muito quando vejo um artista nacional ou

internacional que se qualifica no plano global, e nós temos

vários que conseguem. Mas um artista em específico me levou

realmente a decidir encarar o mundo do Conceito mais de

frente, foi o Ryan Church, excelente Concept Art, a velocidade

e a segurança dos seus traços realmente me trouxeram

bastante confiança, através de alguns vídeos pude ver este

artista em ação.

Em quais projetos você está envolvido agora e qual a suaEm quais projetos você está envolvido agora e qual a suaEm quais projetos você está envolvido agora e qual a suaEm quais projetos você está envolvido agora e qual a suaEm quais projetos você está envolvido agora e qual a sua

função neles ?função neles ?função neles ?função neles ?função neles ?

Atualmente estou bastante ocupado, estou em dois grandes

projetos na Southlogic, e eles tomam todo o meu tempo, até

parei um pouco com minhas pinturas. Ambos estão sobre

NDA, mas o que posso dizer é que um deles é a continuação

do famoso jogo de caça aqui da empresa, e está muito bonito.

Ele está sendo feito com versão para PC e Xbox 360, neste

jogo eu sou o designer responsável por toda a arte 2D.

O outro é um jogo para o Nintendo DS, neste estou como

Game Designer, Designer e Designer de interface.

Nunca desisti dos meus projetos pessoais, a tempos quero

fazer uma história em quadrinhos, mas realmente preciso de

tempo para executá-la.
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O artista brasileiro é muito generalista em tudo,O artista brasileiro é muito generalista em tudo,O artista brasileiro é muito generalista em tudo,O artista brasileiro é muito generalista em tudo,O artista brasileiro é muito generalista em tudo,

então você tem pessoas que sabem muita coisa deentão você tem pessoas que sabem muita coisa deentão você tem pessoas que sabem muita coisa deentão você tem pessoas que sabem muita coisa deentão você tem pessoas que sabem muita coisa de

vários assuntos, e não muita coisa de um assunto,vários assuntos, e não muita coisa de um assunto,vários assuntos, e não muita coisa de um assunto,vários assuntos, e não muita coisa de um assunto,vários assuntos, e não muita coisa de um assunto,

já que o mercado exige isso. Qual a sua opiniãojá que o mercado exige isso. Qual a sua opiniãojá que o mercado exige isso. Qual a sua opiniãojá que o mercado exige isso. Qual a sua opiniãojá que o mercado exige isso. Qual a sua opinião

sobre isso, já que no exterior existem artistas quesobre isso, já que no exterior existem artistas quesobre isso, já que no exterior existem artistas quesobre isso, já que no exterior existem artistas quesobre isso, já que no exterior existem artistas que

são exclusivamente concept art ?são exclusivamente concept art ?são exclusivamente concept art ?são exclusivamente concept art ?são exclusivamente concept art ?

Quando entrei na Southlogic, eu sempre buscava

participar de várias tarefas, como por exemplo, um

outsourcing de modelagem 3D para o jogo Scooby Doo

do PSP, nesta fase eu ainda queria desenvolver minha

habilidade 3D e era uma ótima oportunidade pelo fato

de os objetos serem muito pequenos, achei uma

verdadeira escola de modelagem. Mas estava errado

em tentar fazer de tudo, e acabei me tornando um

exemplo do que eu não queria me tornar.

Eu acho que quem é bom em muita coisa, nunca será

ótimo em nada! Mas infelizmente, acumular função faz

parte da cultura do nosso País, como você mesmo

disse. Mas acredito que o maior culpado deste cenário

somos nós profissionais, temos que entender quais são

nossas atribuições dentro da empresa e cumprí-las,

entender qual é o nosso objetivo de vida e perseguí-lo

e não ficar atirando para todos os lados estudando de

tudo como eu fiz, porque um dia você vai ver isto se

voltar contra para você. O mercado não se trata de uma

corrida e sim de uma posição na sociedade, mas para

assumir esta posição é necessário que você saiba e

tenha claro consigo onde você quer chegar.

Gostaria de agradecer a sua entrevista, e casoGostaria de agradecer a sua entrevista, e casoGostaria de agradecer a sua entrevista, e casoGostaria de agradecer a sua entrevista, e casoGostaria de agradecer a sua entrevista, e caso

queria deixar alguma mensagem, fique a vontade ?queria deixar alguma mensagem, fique a vontade ?queria deixar alguma mensagem, fique a vontade ?queria deixar alguma mensagem, fique a vontade ?queria deixar alguma mensagem, fique a vontade ?
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Eu é que agradeço, é sempre bom ter um espaço para

poder mostrar um pouco de si mesmo e do meu

trabalho. Queria aproveitar e agradecer a todos aqueles

que acompanham meus trabalhos e participam do meu

crescimento de uma forma geral. Minha esposa, meus

pais e amigos que torcem por mim. E por fim um

recado para todos os artistas: foco é tudo, como

pessoa e como artista profissional, só assim você vai

estar sempre inspirado e tranquilo para fazer sua próxima grande

obra. Inspiração e velocidade podem trabalhar juntos, mas são bem

mais eficientes quando estão em momentos separados. Amora VVVVV



Colaboração roxvideo.net - http://blog.roxvideo.netColaboração roxvideo.net - http://blog.roxvideo.nethttp://blog.roxvideo.nethttp://blog.roxvideo.nethttp://blog.roxvideo.nethttp://blog.roxvideo.net

Este mês no site da Adobe Creative, foi

apresentado uma animação muito bem

feita e bonita em termos de

criatividade. Se trata de uma batalha

digamos assim, em que piratas tentam

dominar o castelo da rainha.

A rainha é representada pelo ÁS de cor

vermelha e o inimigo tem sua

representação na cor preta, porque

será que o inimigo sempre é preto,

lembram de Darth Vader, bom isso não

tem muito a ver Guerra nas Estrelas,

mas vale a pena ver a animação.

Tenham sempre seu Ás na manga!

http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.adobecar.adobecar.adobecar.adobecar.adobecards.com/ds.com/ds.com/ds.com/ds.com/

VVVVV
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Quando eu comecei a me interessar por 3D,

mais especificamente cenários e

ambientes, surgiu em minha pesquisa a

uns anos atrás o nome Raphael Lacoste.

Pesquisando mais sobre ele, eu descobri

que o art concept dos cenários,dos jogos

Prince of Persia dos consoles de nova

geração tiveram o toque deste mestre.

Então eu achei justo reservar um espaço ao

cara que me motivou a gostar de 3D.

Ele nasceu em 1974 em Paris, mas morou

muito tempo no sul da França até se mudar

com sua família para o Canadá.

Estudou no ano de 1993 na Fine Arts

school, onde teve um conhecimento

abrangente sobre muitos campos da arte, e

até sobre fotografia, esta área que ele

pratica paralelamente ao seu trabalho. Teve

uma participação em uma peça teatral onde

foi convidado a montar o cenário e a

iluminação. Em 1997, uma compania que

estava representando a peça do Pequeno

Príncipe, lhe deu a oportunidade de fazer

uma imagem em 3D, que foi mostrada em

uma tela gigante. Depois em 1998, ele foi

para a escola CNBDI, na França onde

recebeu o prêmio European Master of Art in

3D animation, no seu filme

Um pouco sobre

Raphael LacosteRaphael LacosteRaphael LacosteRaphael LacosteRaphael Lacoste
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Um pouco sobre
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"Nîumb" que foi mostrada na Siggraph 2000, Imagina

2000, Anima mundi 2001 e etc. Um dos seus mentores

foi René Laloux,  que ficou muito impressionado com

seu trabalho e resolveu lhe ensinar o que sabia.

Raphael hoje em dia é o diretior de arte em computação

gráfica em jogos e já está nesta função a 7 anos,

trabalhou com a Ubisoft sobre as licenças dos jogos

Prince of persia e Assassin's Creed, e em 2006 ganhou

o VES Award pelo trabalho como diretor de arte no jogo

Prince of Persia the Two Thrones.

VVVVV
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A produtora AkamaStudio, tem se mostrado um dos

mais bem conceituados espaço em se falando de

produção 3D, trabalhando com marcas de respeito no

mercado mundial e aqui você confere mais uma

produção.

Mais detalhes no link:

wwwwwwwwwwwwwww.akamastudio.com/.akamastudio.com/.akamastudio.com/.akamastudio.com/.akamastudio.com/

VVVVV
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Loggia Studio de ArquiteturaLoggia Studio de ArquiteturaLoggia Studio de ArquiteturaLoggia Studio de ArquiteturaLoggia Studio de Arquitetura
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BLUTSBRUEDER DESIGN é um aclamado

estúdio com uma lista de internacionais

clientes, especializadas em arte e publicidade

impressa, seu foco são efeitos visuais.

Franz Steiner, um pintor e seu pai fundaram em

2004 o escritório em Düsseldorf / Alemanha.

De lá, BLUTSBRUEDER DESIGN rapidamente

começou a trabalhar para clientes como a

Mercedes Benz, Braun, a Renault e a Microsoft

para citar apenas alguns exemplos.

No final de 2004, abriu seu próximo mandato de

Berlim e nesse momento, Lane Tesanovic, uma

certificada advogada, ingressou na equipe

BLUTSBRUEDER DESIGN, rumo a gestão,



da administração e organização de todas as

produções. No início de 2007, abriram um

escritório em Nova York e entraram firmemente

no mercado.

Com um conceito bem elaborado o escritório,

une fotografia e 3D para ilustrar suas

campanhas, anúncios e tudo mais que eles

possam transmitir com excelência qualidade.

Analisando as imagens, os produtos

finais da produção, percebe-se que eles

conseguem passar exatamente a cultura alemã

em seus trabalhos, diferente da cultura

americana por exemplo que adoram explorar as

coisas mais fortes, já o escritório conseguiu

deixar os materias com uma cara bem alemã,

não muito chamativo em termos de cores, mas

é um ótimo trabalho.

VVVVV
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A técnicaA técnicaA técnicaA técnicaA técnica

Para criar personagens com pêlo e penas, interagindo

com a roupa, a DreamWorks aventurou-se em simulados

para as roupas. Eles criaram um novo departamento para

os efeitos em personagens. Este departamento trabalhou

em estreita colaboração com a animação, os vestuários

foram criados para serem executados pelos animadores.

Como ponto de partida eles adotaram a mesma tecnologia

que foi desenvolvida para o gato de botas em Shrek 2.

Automatizado, que oferece agora uma via processual para

que interagisse a roupa e a pele.

Tipicamente o sistema é executado como um post sobre o

processo personagens, mas que a técnica tende a deixar

as áreas problemáticas e exigem uma grande quantidade

de ajustes, frame por frame, e a equipe centrou a sua

atenção na criação de um sistema automatizado que não

possuíam este tipo de problemas. O resultado foi a

capacidade de executar o personagem processualmente.

Eles utilizaram esta técnica não somente nos principais

personagens, mas a multidão de personagens também.
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A animaçãoA animaçãoA animaçãoA animaçãoA animação

Dan Wagner foi chefe de Animação dos personagens. Ele

começou a primeira animação em 2D com a idade de 8 anos, e

o passaram a 3D em Shrek 2. Ele começou o trabalho no Kung

Fu panda, antes mesmo da animação computadorizada, ele

voltou-se para o trabalho de animador tradicional fazendo

animações de lápis e papel do filme.

A animação do filme durou 1 ano e meio, e neste tempo ele

teve a preocupação com alguns detalhes como a parte

respiratória, ou uma mão que foi levantada sutielmente durante

uma luta. Ele teve o cuidado de deixar os personagens mais

reias, mais naturais e parecidos com os humanos mesmo.

Quando os personagens estão em pé parados, pode-se

reparar que alguma parte do corpo está em movimento, por

exemplo a respiração, e até mesmo o fundo dos olhos se

movimentam por algum motivo, como foco. Na parte da fala

ele propôs uma antecipação na fala, como se o personagem

pensasse e gesticulasse antes mesmo de sair o som.

Um dos personagens com mais complexidade que se deu

para animar, foi a serpente Viper, como foi dito nos filmes Harry

Potter e o filme 10000 aC, os animadores tinham razão, é muito

difícil animar uma cobra. O personagem exigiu dois Rigs e ela

foi animada por um caminho que também foi animado. Este

caminho tinha pontos de manipulação, por isso o movimento

parece mais orgânico. O resultado parecia uma serpente

sendo puxada, no final não só eles podiam animar mas eles

poderiam separar a serpente do caminho e animar

individualmente as duas partes. Wagner trabalhou o rig antes

de passar para Fred Nilsson, que melhorou o Rig e ainda deu

dicas e truques aos animadores.

Um dos grandes problemas foi o Panda, pois sua massa

muscular era um desafio para os animadores, já que existia

uma barriga grande nele.

Wagner e a equipe também acrescentaram um recurso sobre o

panda de barriga grande, para manter os braços e as pernas

se colidindo em massa. A barriga agia como um saco cheio

de gás, por isso, se um braço fosse empurrado para dentro do

corpo, a barriga iria desviar . Não havia nenhuma maneira que

pudesse animar este personagem sem ter seus braços e suas

pernas empurrando sua gordura para fora do caminho. Tiveram

que criar um resultado para que ele parecesse sempre um

bola sendo amassada.
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O Kung FuO Kung FuO Kung FuO Kung FuO Kung Fu

Wagner não só trouxe especialistas em artes marciais para

treinar os animadores, mas ele tinha alguns animadores em

sua equipe  que tinha estudado durante anos. O animador

Michael Kiley dava demonstrações sobre certos movimentos e

das posições e da lógica por trás cada um.

A equipe também participou de vários seminários de

Wushishu, perito e intérprete e de Eric Chen, que ofereceu

detalhes sobre como realizar certos movimentos, e onde se

podia colocar o peso em um pé do personagem quando ele

estavam tentando dar um flip no  adversário.

Além disso, eles introduziram estilos de combates originais

como ficou conhecido os Furious Five( os personagen ):

Macaco, Tigress, Viper, Crane, e Mantis. A decisão não foi de

imitar os seres humanos, mas o desejo era o de manter as

características dos animais nas jogadas. Por exemplo : Em

vez de Crane usar suas asas para criar o bico forma, ele seria

realmente usar seu bico.

VVVVV
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Uma vez por ano, durante dois meses, artistas de todo o

mundo têm a oportunidade de se unir e tomar parte em

uma guerra amigável entre as comunidades. Este ano, oito

diferentes comunidades de arte, em quatro línguas

diferentes foram convidadas a participar neste grande

evento, Dominância War III.

Durante o evento, artistas têm a oportunidade de testar os

seus limites, ganhar alguns prêmios fantásticos, fazer

novos amigos / contatos,e se divertir.

Os artistas devem escolher e representar uma das oito

comunidades envolvidas na arte da guerra. Quando a

guerra ter terminado, a comunidade com o melhor jogo 3d

arte ou melhor concept art, ganha cada evento.

Vitaliy Naymushin ganhou a guerra para Polycount.com em

2006. Taehoon Oh ganhou a segunda guerra para

3dtotal.com, em 2007.

É engraçado ver que existem muitos brasileiros bons em

modelagem, texturização e que gostam acima de tudo de

uma boa competição, e não temos notícias de brasileiros

que participem destas competições. Até mesmo muitos

dos portais comunidades, não entram na concorrência se

disponibilizando a fazer uma equipe e mostrar que somos

capazes. Espero que ano que vem tenhamos algum portal

brasileiro que entre na briga, no bom sentido.

VVVVV Nome: Dmitry Parkin

Nick: ParkParkin

Localização:   Federação Russa

Email: Parkparkin@gmail.com

Website:  www.parkparkin.comVENCEDOR 2008
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Um site muito bacana é este da autodesk, que

procura mostrar ao navegador a possibilidade

dele se confundir em o que é real ou o que é

3D.

Como acontece muito no cinema hoje em dia, a

diferença está cada vez pequena,tirando

aquela parte no filme Matrix 2 em que o agente

Smith, aparece com uma multidão dele mesmo

e o Neo luta com eles, dá pra saber qual parte

é real e qual não. Mas entre e faça o teste.

VVVVV
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Rua das Tulipas, filme dos alunos da turma 2 do treinamento

ANIMUS conquista 3 prêmios no festival CURTA-SE, "Melhor

Vídeo", "Melhor Vídeo de Animação", "Prêmio do Festival de

Atibaia" e também o prêmio de "Melhor Trilha Sonora" no

Festival de "Guarnicê 2008"! O filme também ganhou seu

primeiro prêmio internacional no festival inglês "Stoke Your

Fires" de "Best Student Animation"!

Rua das Tulipas também está selecionado e concorrerá nos

festivais "AnimaMundi 2008", "Cine Sul 2008", "Mostra de

Cinema Infantil de Florianópolis 2008", "Curta Cabo Frio 2008",

"Mostra Mosca 2008" e o famoso festival de "SAPPORO" no

Japão.
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"Rua das Tulipas" também participará do festival da

SIGGRAPH 2008, o maior encontro de animação do

mundo. Esta é a primeira vez que um curta-metragem

brasileiro participa do festival.

imagens e texto. Escola de audiovisual de Brasília - OZI



Stan WinstonStan WinstonStan WinstonStan WinstonStan Winston

Morreu na noite do dia 15, Stan Winston,

responsável pelos efeitos especiais e

maquiagem de filmes como O Exterminador do

Futuro, Jurassic Park, Predador e do recente

Homem de Ferro.

Winston nasceu em 7 de abril de 1946. Formado

em Belas Artes, ele tentou começar sua carreira

em Hollywood como ator, mas só conseguiu seu

primeiro emprego como assistente de

maquiagem na Disney. Foi em 1972 que ele

fundou sua companhia, a Stan Winston Studio,

através da qual encontraria o sucesso na

década seguinte.

Depois de ganhar um Emmy por seu trabalho

com efeitos especiais no telefilme Gargoyles,

ele foi indicado ao Oscar em 1982 por

Heartbeeps. Em 1984, ele trabalhou em O

Exterminador do Futuro, de James Cameron

(com quem fundaria, em 1993, a empresa Digital

Domain). O caminho para a fama estava trilhado

e foi em 1986, também trabalhando com



Stan WinstonStan WinstonStan WinstonStan WinstonStan Winston

Cameron, que ele ganhou seu primeiro Oscar por Aliens –

O Resgate. Outras três estatuetas da Academia vieram

com O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final

(uma pelos efeitos especiais e outra pela maquiagem) e

Jurassic Park.

Ele estava supervisionando a quarta parte de O

Exterminador do Futuro e pretendia trabalhar em Jurassic

Park 4 também. Além disso, produziria outros três filmes

que ainda não começaram a ser rodados.

VVVVV
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O personagem foi feito para o 22º Challenge LowPoly do site

www.3dtotal.com , é um campeonato que

acontece todos os meses e sempre com

um tema diferente, vale a pena dar uma

conferida pra quem gosta de game art.

O tema era “Super-Heroi do avesso”, o objetivo era

‘descontruir’ um super-herói, o meu escolhido

foi o Wolverine dos X-men.
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Arte ConceitualArte ConceitualArte ConceitualArte ConceitualArte Conceitual

Pedi para meu colega Amauri Ploteixa

( www.amauriilustra.com.br ), fazer a arte

conceitual e o ‘model sheet’ do personagem .

Depois de algumas idéias, decidimos fazer a

versão “ Açougueiro” do Wolverine, segundo o

Amauri, ‘Num futuro onde os outros mutante já

estiverem mortos, e não tiver mais trabalho para

Logan, ele não vê outra alternativa a não ser

virar um açougueiro mal encarado.’

Ele fez um ótimo trabalho, e acredito que sem

essa arte não teria concluído o personagem em

3D.

Modelagem “Base Mesh” - página a seguirModelagem “Base Mesh” - página a seguirModelagem “Base Mesh” - página a seguirModelagem “Base Mesh” - página a seguirModelagem “Base Mesh” - página a seguir

Seguindo o ‘model sheet’ comecei a trabalhar no

meu modelo base dentro do 3Dstudio Max,

nessa etapa me preocupei mais em dar uma

boa silhueta para o personagem, e não com

detalhes menores, que viriam depois no modelo

‘high polygon’. O importante é ter uma boa

base, com os polígonos e triângulos divididos e

organizados, assim se mais tarde você precisar

fazer alguma alteração, não vai se perder ou

tentar consertar uma parte destruindo a outra.

O modelo base finalizado ficou com 4995

triângulos, dentro do limite do challenge que

eram 5000.
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Uvw Map.Uvw Map.Uvw Map.Uvw Map.Uvw Map.

Com meu modelo pronto, comecei a parte do trabalho

que considero a mais desgastante, abrir os mapas de

uv, para um modelo em ‘LowPoly’ a etapa de abrir a

malha é tão importante quanto a modelagem e a textura,

você deve aproveitar ao máximo o espaço do mapa, e

evitar que um mapa se sobreponha ao outro.

O mapa da cabeça me deu algumas horas extras de

trabalho, tive alguns problemas com a partes do cabelo,

nessa etapa acredito que fiz mais de 10 backups, pois

sempre que adicionava o modificador “Unwrap Uvw” o

Max fechava e não salvava minhas alterações.

Depois de ter resolvido esse problema testei o software

Unfold Uvw, para abrir a malha da cabeça, e o resultado

me agradou, pois as emendas do mapa não ficaram

visíveis.
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Modelagem “High Poly”Modelagem “High Poly”Modelagem “High Poly”Modelagem “High Poly”Modelagem “High Poly”

Após algumas boas horas abrindo os mapas de uv, comecei a modelar minha

versão ‘high poly’ dentro do zbrush, e essa sim é a parte mais legal de todo o

processo, e onde você adiciona todos os detalhes grandes e pequenos ao

modelo.

O interessante nessa etapa, é usar o máximo de referencias possíveis, para não

se perder e nem exagerar nos detalhes, refiz a cabeça 2 vezes, a primeira ele

estava todo enrugado e cheio de ‘perebas’ pelo rosto, quando fiz um teste com

‘normal map’ parecia que tinham derretido o rosto, então resolvi recomeçar do

zero, e ser mais sensato ao adicionar os detalhes e deformações, depois de estar

satisfeito com a cabeça pude começar a fazer o resto do corpo, que foi mais fácil

e rápido de se fazer.

Dentro do Zbrush usei basicamente 3 brushes para concluir toda a modelagem,

Standard, Clay Brush e Smooth, foram mais que suficientes para fazer toda a

modelagem, usei também alguns alphas

para adicionar detalhes mais finos a

modelagem, como os poros no queixo e as

rugas na testa. Tentei me manter fiel ao

conceito do Amauri, e também adicionar

alguns detalhes que me agradavam.
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Render to TRender to TRender to TRender to TRender to Texturexturexturexturextureeeee

Após ter finalizado e corrigido meu modelo ‘high poly’

comecei o processo de projeção de mapas, nessa etapa,

o que faço é basicamente projetar o modelo ‘high poly’ e

todos seus detalhes no modelo ‘lowpoly’, utilizando

Normal Map. Muitas pessoas utilizam o próprio Zbrush

para criar o Normal Map, ou então um outro software o

Xnormal, que é um excelente software para a tarefa, eu

prefiro usar o “Render to texture” to próprio 3DsMax.

Primeiramente eu importei partes do meu modelo “High

poly” dentro do Max, em primeiro importei a cabeça,

posicionei o modelo high exatamente em cima do low, e

abrindo o menu Rendering > Render to texture  pude

encontrar as opções necessárias para a projeção do meu

modelo.  (imagem ao lado )

O processo de projeção de mapas as vezes toma algum

tempo para ser finalizado, como fiz por partes o modelo,

levou um bom tempo para ajustar algumas configurações

até que o resultado ficasse similar ao modelo do Zbrush.

O menu Render to texture é tão poderoso que nele você

pode criar todos os tipos de mapas, Specular, Difuse,

Normal, mapas de luz como Ambient Occlusion mapas de

sombra, enfim é uma ferramenta muito importante e

potente, vale a pena utilizá-la.

Após a projeção do meu mapa de Normal, usei essa

mesma ferramenta para projetar o mapa de Occlusion,

para dar volume e profundidade a textura.



WWWWWashed-Up Washed-Up Washed-Up Washed-Up Washed-Up Wolverineolverineolverineolverineolverine
por Rafael Moraispor Rafael Moraispor Rafael Moraispor Rafael Moraispor Rafael Morais

O resultado com o mapa de

Normal e Occlusion é muito

interessante, façam a

comparação do modelo

High e do modelo Low.

1 2

continua na próxima edição
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Todos os elementos envolvidos no render (materiais, luzes,

câmeras, ...) são baseadas em modelos físicos precisos até o

ponto que se torna um hit de simulação do comportamento real

de luz.

Além disso, fryrender é o primeiro motor do seu género capaz

de transformar cenas em um formato que pode ser navegado

em tempo real com a ajuda da Realidade Virtual tecnologia

Random Controle 4, incluso no programa.

Algumas qualidades do Fryrender:

MateriaisMateriaisMateriaisMateriaisMateriais -  são estritamente física de base. Eles são

controlados pelos parâmetros da vida real portanto o que você

olha no final, pode se dizer que é próximo do real

Luz Luz Luz Luz Luz - conta todas os componentes do Global Ilumination da

cena automaticamente. Você pode escolher entre malha

emissores, a HDR Image-Based Lighting, Física Sky entre

outros

CâmeraCâmeraCâmeraCâmeraCâmera - ela simula exatamente os parâmetros ópticos e os

parâmetros de filme fotográfico, a fim de alcançar os

resultados. Todos os efeitos, como a exposição, profundidade

de campo, Bokeh, motion blur, ... acontece automaticamente,

facilitando o usuário do programa.

Vale a pena testar, é mais um programa no mercado, para

conferir é só entrar no site :

http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.fr.fr.fr.fr.fryryryryryrenderenderenderenderender.com.com.com.com.com
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Acesse www.viewport.hpg.com.br  para ter as outras edições.


