
Интервю:

Разкажи нещо за себе си (примерни въпроси)

1. Как се казваш?

Мартин Пунчев( а.к.а CodeFather) (онзи с липсващите шорткъти от миналия " 3ти Декември" ;P)

2. От къде си?

Израснах в градче, в подножието на малка котловина ,част от планинския масив на Стара Планина,
където след като се докажеш, че ставаш за ловец и можеш да набавяш храна за племето, ти
връчват копие, лък и живееш с много почести...аз не ставах за ловец и ми връчиха компютър :P

3. С какво се занимаваш?

Hard surface и character modeling

4. Какво образование имаш?

ПГ по КТС (УКТЦ гр.Правец)

5. От кога се занимаваш с 3д?

Професионално от 3 години.

 6. Как се запали с 3д от малък ли?

Запалих се покрай компютърните игри, както и заради баща ми – като малък, ме караше да му
правя прости архитектурни визуализации .Най- силно се зарибих покрай конкурсите,
организирани от 3dbg.com и graphilla.com, а не след дълго и получих първата си работа .



7. По-колко часа на ден стоиш на компютъра?

По 8+ часа , но напоследък си налагам воля, да не включвам домашният компютър, след като се
прибера от работа... освен в случаите, когато съм особено свеж и тонизиран от действието на
мониторите в офиса(последният път, когато това се случи, беше преди години...;P)

8.  Правиш ли упражнения за очите и другите части от тялото?

Х-м-м-м...

9. Имаш ли приятелка:) извинявай но все пак. И тя какво мисли за творбите ти?

...сега разбирам какви части си имал предвид в предходния въпрос  ;P

10. Каква музика слушаш?

Стремя се да разнообразявам ...много бързо ми омръзва да слушам една и съща музика. Един ден
слушам хип хоп, на следващия джаз, но почти винаги, когато не знам какво да пусна, се обръщам
към Cypress Hill, The House of Pain и разни филмови саундтраци.

11. Упражняваш ли се (спортуваш ли) или компютъра е висша форма на
упражнение;). Ако да какво?

Една от големите ми страсти са танците и те са единствената причина, да не съм отпрал бирено
коремче и типичен nerd-овски вид (очилата с диоптър, замечтаният поглед и това, че всички
разговори напоследък се въртят, само около теми за работа, компютри, 3д и игри....вече са
налице. Единствено благодарение на танците, все още мога да излъжа някоя булка :D)



12. Каква работа в 3д искаш или предпочиташ то да е хоби?

Character артист в Мастхеад  достатъчно много ми харесва, определено искам да продължа да се
развивам в гейм индустрията за сега, а пък някой ден и да работя за филмовото изкуство.

13. В работата си залагаш повече на качеството или на бързината?

В гейм индустрията двете трябва да вървят ръка за ръка, но като че ли повечето хора ценят
бързината. Аз лично винаги съм харесвал изпипаните до последен детайл модели, но трябва да
знаеш и какво може да се пожертва за да влезеш в срок.

14. Кои са ти любимите творби/ артисти (може и твои), които са ти повлияли?

3d:     Kris Costa (Antropus), Zack Petroc, Aaron Sims, Цветомир Георгиев (PSTCHOART), Коста
Атанасов(Jovi), Michelangelo :)

2d:     James Hawkins, Paul Richards, Carlos Huante, Feng Zhu, Ryan Church, Doug Chiang

15. От къде се вдъхновяваш (книги, филми, музика)?

Научната фантастика под всякакви форми – книги, компютърни игри и арт. Последните пъти,
когато получих силни дози инспирин (като адреналина, синтезира се в тялото и служи за да
инспирира...да не се бърка с аспирин ;P), бяха след прожекцията на Аватар и когато изиграх Gears
of War 2

16. Занимаваш ли се с 2д?

Посещавам вечерни актове от време на време и се уча самостоятелно предимно на традиционни
неща – етюди, фигура, анатомия.



17. Кой софтуер/ и използваш?

3dsmax 9, модифициран със скриптове и плъг-ини, така че да отговаря на 3dsmax 2012 ;) Photoshop
CS4, Zbrush 3.5 R3

18. Как правиш UV mappinga на текстурите, а самите тях?

За разгъването на low poly модели ползвам главно TexTools (безплатен пакет от помощни
скриптове за 3dsmax). За high poly модели разчитам главно на uvLayout.

19. Посочи някой насоки на тези които искат да се занимават с това, от къде да започнат?

Да продължават да бутат всеки ден с това, което са се захванали и най-важното – да се забавляват
с това, което правят. Ключът е в това, да запазиш здравия си разум и удовлетворение се намира в
това да се забавляваш в работата си.

Контакти:

20.  е-mail: codefather@gmail.com

21.  работа в момента: Character Artist в Masthead Studios

22. skype, facebook, myspace, icq, deviantart?

www.facebook.com/martin.punchev


