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Figur 1     Färgtema 1. Förslag på färgtema för inledningssekvensen  med  
protagonistens vandring genom en stormig öken. 

Figur 2     Färgtema 2. Förslag på färgtema för sekvensen 
då protagonisten blir tillfångatagen. 

Figur 3     Färgtema 3. Förslag på färgstema för slutsekvensen med det 
bitterljuva slutet. 

Figur 4     Figuren beskriver riktningen hos högdagern i protagonisten ögon. 



Figur 5     Referensbilder för kamerarörelse (USC).

Figur 6    En tidig godkänd design för skottet.

Figur 7     Skiss i svartvitt med godkänd färgskiss för att illustrera 
expanderingen av ytan. 

Figur 8     Bild i svartvitt med stödlinjer. 



Figur 9     Preliminär färgläggning och tidig rendering.

Figur 10     Bild indelad i lager. 

Figur 11     Bilden har delats upp i lager som har expanderats nedåt. 



Figur 12     Initial texturering av bilden med användning av externa texturfiler. 

Figur 13     Färdig mattepainting för skott 1.

Figur 14     Färdig mattepainting för skott 1 med protagonist i förgrund. 



Figur 15     Filmplåt för skott 2 med greenscreen, trackingsymboler och 
tidig layout (USC).

Figur 16     Ett tidigt förslag på komposition för två skott med samma scen. 

Figur 17     Svartvit skiss med platta ytor. 



Figur 18     Färgskiss av koncept med huvudsakligen platta färgytor och enkla linjer. 

Figur 19     Färdig mattepainting för skott 2. 

Figur 20     Färdig mattepainting med protagonist i förgrund och förslag på  
sandpartiklar och ljusfenomen. 



Figur 21     Filmplåt för skott 3 med greenscreen, trackingsymboler och föremål för  
markytan (USC).

Figur 22     Idéförslag 1 till skott 3.

Figur 23     Idéförslag 2 till skott 3.



Figur 24     Idéförslag 3 till skott 3.

Figur 25     Utveckling av idéförslag 3. 

Figur 26     Skiss efter ändringar i uppgiftsbeskrivningen. 



Figur 27     Linjeteckning över halvgenomskinligt lager. 

Figur 28     Uppdelning av skiss i lager där kontrasterande färger används tillfälligt. 

Figur 29     Lagerbaserad anpassning av färger. 



Figur 30     Färdig mattepainting för skott 3.

Detta dokument är en bilaga till examensarbetet 'Mattepainting för heltäckande greenscreen', av 
Samuel Westman i programmet Creative Computer Graphics, vid högskolan i Gävle, Juni 2010. 


