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ANDREW HICKINBOTTOM
ANDY possui um dos portfólios mais populares da

internet mundial. Como é o cara por trás das belas garotas

que produz? Descobrimos suas técnicas e prioridades e

como funciona quando se larga seu emprego em prol de

Olhando seu portfólio e blog na CGSociety parece
que você decidiu dar um tempo no trabalho fixo com

horário cento. Pode nos dizer onde estava trabalhando
anteriormente, qual é o seu equipamento atual e por que
decidiu fazer esta mudança?

Estava anteriormente num estúdio de animação 3D baseado em
Birmingham na Inglaterra chamado Character Shop. Trabalhava
como modelador chefe de personagens para várias séries de
TV, ilustrações e comerciais. A maioria do que fiz para eles foi
programas infantis de TV. Decidi sair depois de quase 4 anos
porque queria dar um tempo na rotina rígida do horário comercial,
pois minha criatividade já estava caindo. Decidi dar um tempo para
me inspirar novamente e redescobrir o amor por este trabalho.
Sou freelancer atualmente. De vez em quando clientes que viram
meus trabalhos online entram em contato e escolho aqueles que
me interessam mais. Mantenho contato com meu antigo chefe
e de vez em quando pego alguns trabalhos com ele também. De
maneira geral, a situação está muito boa e na maioria do tempo
faço o trabalho 3D que gosto e tenho mais controle criativo.

Parece interessante. Pode nos contar sobre os
trabalhos mais interessantes e de que tenha

gostado mais desde que se tornou freelancer?

Pouco antes do natal modelei 5 personagens para
um comercial de TV da Coca Cola. Foi muito legal
de trabalhar, pois certamente foi o trabalho com
mais visibilidade que já trabalhei. Espero que tenha
mais destes! Fiz também personagens com baixo
número de polígonos para para uma sala de
chat online 3D, anúncios, ilustrações para jogos
de tabuleiro e alguma coisa para meu antigo
chefe sempre que ele precisa de modelagem
de personagens para diversas séries de TV.
Sou freelancer há menos de um ano, mas,
considero que ainda não encontrei o número
certo de clientes que desejo. Tenho tido trabalhos
interessantes no meu caminho graças ao que as
pessoas têm visto do meu trabalho na internet.

Tirando a parte mais técnica, pode nos
dizer qual é o seu software favorito e

técnicas preferidas?

seus trabalhos próprios.
por Tom Greenway do
www.3DCreative.com

Prefiro o 3DS Max, principalmente porque o tenho usado
há muito tempo. Já usei o Maya, XSI e Lightwave em
outros estúdios no passado, mas, ainda prefiro o Max pela
sua simplicidade e familiaridade. Detesto ficar travado com
aspectos técnicos de softwares, então normalmente foco
no que faço melhor, que é a tradicional modelagem subD
poly, biped para rigging e o render default do MAX, embora
queira aprender o Mental Ray para melhorar de alguma
maneira minha iluminação.



entrevista

por tanto tempo e produza algumas das
imagens mais populares da atualidade.
Fora o processo de início ao fim do
personagem, qual parte do trabalho você
gosta mais?

Modelagem. Gosto de todo o processo de
modelagem, desde o início até os detalhes
e ajustes finais. Gosta do desafio de tentar
extrapolar- as formas desde a mente ou
papel até o 3D. Gosto muito do processo
final também - apresentação, porque você
começa a ver o modelo tomar vida. Esta etapa
pode ser muito gratificante.

evidente sua paixão pelo estilo cartoon,
sem mencionar as belas garotas. Dá para
notar um pouco de influência japonesa
também, mas, pode nos dizer o que
realmente te leva a este estilo e estes
tipos de personagens especificamente?

Sempre quis ser cartunista desde criança.
Minha técnica de desenho não foi muito
usado nos últimos 15 anos, então para não
perder tenta incorporar a essência do 2D em
meus desenhos de personagens. Realmente
prefiro trabalhos em 2D em relação ao 3D
atualmente. Aprecio muito o talento tradicional
e técnica básica para se desenhar alguma
coisa do nada até artes em diferentes
estilos. Talvez venha do fato de acreditar
que o mercado 3D está super saturado,
especialmente com o grande número de
lançamentos de filmes dos "animais falantes".
É como se a animação 2D fosse uma arte
que está morrendo. Quanto às modelagens
de belas garotas pin-up? Bem, são mais
agradáveis para os olhos e mais interessantes
do que ogros!
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Interessante que você utilize
técnicas que estão no mercado

existem muitos personagens
excelentes em sua galeria, é



de que o seu trabalho está dando uma
guinada para o "lado negro"?

[risos]. Trixie foi realmente uma tentativa de
fazer algo um pouco mais sombrio, como
algumas pessoas às vezes dizem que eu
deveria fazer também algo com menos
curvas. Quis fazer um personagem com estilo
parecido ao do Shane Glines, meu artista
favorito, atualmente, e fazer uma pin-up estilo
moderno com roupa de vinil brilhante.
Realmente checando o site www.shaneglines.
net dá para ver que você tem razão — existe
muitos personagens legais! Já ouviu falar
em Martin Abel? Ele parece ter traços
semelhantes.
Nunca ouvi falar dele, mas, seu trabalho é
realmente bom. Criei um bookmark do site
dele e vou salvar algumas imagens dele
como referência. É importante manter uma
boa biblioteca de imagens para inspiração e
referência. Estou constantemente achando
novos artistas que me inspirem graças aos
vários fóruns de criação, portfólios e blogs
que visito.

quantidade de vida que parece ter dado
aos personagens em poses e experessões
faciais que escolheu. Pode nos falar mais
sobre isso?
Acredito que um ótimo modelo é apenas
apresentá-lo bem, expondo de maneira
eficaz a sua personalidade. Posiciono
os personagens de maneira bem mais
interessante do que a chamada posição "T".
Tento incorporar a vida, flexibilidade, charme
e impacto de uma arte cartoon sempre que
apresento um personagem.
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Uma das coisas que diferenciam
seus personagens de outros é a

O personagem mais recente de sua
galeria foi o "Trixie". € um sinal
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Não, realmente não. Acho que os efeitos modernos de hoje
praticamente atingiram a perfeição quando estão bem feitos.
A realidade pode ser chata. Ser capaz de modelar um mostro
super detalhado no ZBrush ou renderizar um bárbaro musculoso
usando shaders diferenciados requer muito talento, mas, não
me atrai esteticamente. É uma excelente técnica para entrar
no 3D de primeira linha, como o cinema e a indústria de
efeitos especiais, mas, não é a minha praia. Outra coisa que
me desanima no fotorrealismo é devido ao avanço rápido da
tecnologia de modelagem e rendering os padrões de qualidade
são difíceis de manter e superar.

existe algum recurso nos softwares que você gostaria de ver para
tornar seu trabalho mais fácil?

Tenho certeza de que todas as melhorias em software possíveis que eu
possa imaginar já existem em forma de plug-ins, aplicativos ou através
de algum processo avançado nos programas que utilizo. Mantenho os
processos que sou familiarizado para acelerar as coisas. Acho que envolver
demais com aspectos técnicos impedem a criatividade quando tenho
uma ideia na cabeça que precisa ser realizada enquanto estou totalmente
motivado e inspirado.

O que vem pela frente Andy? Você tem muitos fãs esperando
para ver o que vem mais pela frente. Pode dar alguma idéia?

Tenho algumas ideias para novos personagens e estilos borbulhando
na minha cabeça, mas, pouco tempo para desenvolvê-los quando estou
trabalhando. Estou bastante inclinado a voltar aos meus desenhos 2D
desde os rascunhos, pois acho que isso me desenvolverá como artista.
Em termos de ambições a longo prazo, quero tentar usaro Zbrush e
o Mental Ray e ver como incorporar seus recursos aos meu estilo.
Gostaria também de aprender mais a animar e fazer meus personagens
se movimentarem e trabalhar mais um pouco no meu curta, que
provavelmente nunca vou terminar!
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Realmente faz sentido Ê você pode gastar seu tempo na sua
arte e não aprendendo novas tecnologias. Apesar disso,

Pode dar alguma dica ou conselho para estudantes
que estão buscando dar vida a seus personagens?

Recomendo estudar muito arte 2D e cartoons, assim como
alguns filmes 3D no mercado da Pixar para ver como criar boas
posições para os personagens e saber destacar os atributos
do personagem. Brinque com o seu personagem até encontrar
a pose que seja melhor pra ele. Quando estou posicionando
o personagem, sempre acho 4 ou 5 poses que acha que não
iriam funcionar. Composição e uma boa silhueta são importantes
fatores a considerar.
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