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Abstrakt

Vid filminspelning används ofta gröna eller blå skärmar som en del av en bakgrund 
som  förberedelse  för  infogning  av  visuella  effekter  vid  postproduktion.  Dessa 
enhetligt  färgade  ytor  kan  även  omfatta  hela  scener.  Inom  digital  kompositing 
används  olika  element  för  att  ersätta  dessa  områden  med  önskat  innehåll  som 
integreras  med  det  som  filmats.  En  form  av  sådant  material  är  den  digitala 
mattepaintingen. Till skillnad från konceptdesign är resultatet inte endast en idé eller 
ett verktyg utan presenteras i det slutliga klippet. Det ställer särskilda krav på dess 
användning i estetisk och teknisk bemärkelse. Idag används heltäckande gröna eller 
blå bakgrunder på ett sätt som innebär att kompletta miljöer kan konstrueras med 
digital teknik. I detta examensarbetet är utgångspunkten en något stiliserad kortfilm, 
med  omfattande  användning  av  greenscreen,  som  produceras  i  samarbete  med 
filmskolan Cinematic Arts vid universitetet i södra Kalifornien. Att framställa en 
kvalitativ mattepainting effektivt är ett tekniskt och estetiskt designproblem. Med 
utgångspunkt av några klipp bestående av enbart skådespelare och gröna skärmar 
dokumenteras designproblemet och processen till dess lösning, där olika estetiska 
och tekniska metoder används och jämförs.  
Nyckelord: datorgrafik, mattepainting, postproduktion, greenscreen 
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1. Inledning och bakgrund

1.1 Inledning

I filmer som 300 (2006), 2012 (2009) och Avatar (2009) används många klipp där 
scenernas  miljöer  är  syntetiskt  producerade.  Den  tekniska  utvecklingen  inom 
filmproduktion har gjort det möjligt att integrera bildkällor från olika områden såsom 
filmklipp från olika tagningar, miniatyrer,  specialiserade 3D-verktyg för vegetation, 
modeller, animerade karaktärer eller partikelsimulering etc. Mattepainting är en form 
av bildkälla som skapas med digitala verktyg för att implementeras i bakgrunder av 
rörliga filmklipp med 3D-teknik och kompositing. Filmade skådespelare kan placeras 
in  i  miljöer  som  delvis  eller  helt  har  konstruerats  med  datorteknik.  Detta  
examensarbetet  dokumenterar  några  aspekter  av  de  problem som framställning  av 
mattepainting för syntetiska miljöer innebär när heltäckande greenscreen används.

1.2 Syfte

Syftet  med  detta  arbete  är  att  i  ett  sammanhang  där  heltäckande  greenscreen  och 
mattepainting används:

• Lösa designproblemen för de tre skott som ingår i detta arbetet och leverera 
dessa till beställaren. 

• Framställa  artefakter  som  beskriver  olika  situationer  som  uppstår  vid 
produktion  av  mattepaintingar  som  kan  användas  som  stöd  för  att  förstå 
problem och utveckla lösningar. 

• Att i sammanhanget identifiera några problemområden. 
• Att experimentera med olika metoder för estetiska och tekniska lösningar vid 

olika  stadier  i  produktionen,  för  att  öka  kunskaperna  kring  deras 
användbarhet. 

1.3 Frågeställningar

I enlighet med ovanstående syftesbeskrivning avser detta arbete att så långt som dess 
omfattning tillåter besvara följande frågor: 

• Vilka  avgörande  skillnader  finns  mellan  mattepainting  för  heltäckande 
greenscreen och för begränsade ytor? 

• Hur kan några av de estetiska och datatekniska problemen lösas effektivt?
• Varför är Adobe Photoshop dominerande vid mattepainting? Kan det göras 

med t.ex. Corel Painter X? 
• Är  det  möjligt  att  använda  en  mycket  enkel  stil  vid  idéutveckling  för  en 

mattepainting, för att spara tid och resurser?
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1.4 Metoder och avgränsning

Det som ovanstående problemformulering innebär angrips på följande vis: 
• Planera, genomföra och dokumentera designprocessen vid framställning av tre 

mattepaintingar för en kortfilmsproduktion. 
• Kortfattat dokumentera och beskriva de metoder och erfarenheter som arbetet 

innebär. 
• Kritiskt diskuttera metoder och resultat.
• Använda hyperrealistisk stil, vilket är något enklare än fotorealism. 
• Vidare  bearbeta  godkända  designförslag  som  genererats  före  detta 

examensarbetes påbörjan. 
• Före-  och  efterliggande  arbetsmoment,  som  t.ex.  kameraprojicering  och 

compositing, sköter andra. Resultaten ska vara anpassade för de tekniker som 
avses att användas på skotten. 

Den  vetenskapliga  metod  som arbetet  vilar  på  är  design  och  skapande,  som  här 
innebär framställningen av digitala artefakter med användning av datorprogram. De 
elektroniska dokument som produceras går att observera, analysera, reflekteras över, 
jämföra och tolka. De metoder som används vid den praktiska designprocessen kan 
även diskutteras. Problem som uppstår i arbetsflödet och kommunikationen kan även 
dokumenteras  och  fungera  som ett  visst  stöd  för  att  utveckla  nya  arbetsmetoder.  
Hänvisning till relevant facklitteratur används som stöd för vissa resonemang. 

2 Teoretisk bakgrund

Det är storyn i en film som motiverar användandet av visuella effekter. Inspirerad av 
ett  manus  tänker sig  en regissör ett  visst  sammanhang och söker  med tillgängliga 
medel  att  gestalta  detta  för  målgruppen.  Det  kan  krävas  åtskilliga  skisser  och 
testfilmningar innan idéen blir konkret och synlig för omvärlden. Under processens 
gång kan den även utvecklas.  Inom filmproduktion används mattepainting som ett 
redskap  för  att  gestalta  imaginära  till  helt  realistiska  scener.  Som  bakgrunds-
information för mattepaintingens roll  inom filmproduktion ges här en definition av 
den och en historisk översikt för dess användning. 

2.1 Definition av mattepainting

En mattepainting  är  en bild  av ett  landskap,  en scen eller  en  bakgrundsplats  som 
möjliggör för filmskapare att gestalta eller förändra en miljö på ett sätt som på annat  
sätt skulle innebära en onödigt hög kostnad för att bygga eller besöka. (Wikipedia).

En digital mattepainting är en tvådimensionell bild eller del av en bild uppdelad i 
lager  och  masker.  Den  är  skapad  med  digital  måleri,  fotoreferenser  och  ritplatta.  
Användning av 3D-modeller  eller  fotograferade texturer  är  vanligt  förekommande. 
Med  3D-program  och  digital  kompositing  kombineras  mattepaintingen  med  2D-, 
2.5D-1 och  3D-element  till  en  illusion  av  fotorealistiska  sömlösa  scener  som kan 
simulera kamerarörelse. Även stilar som inte är helt fotografiskt realistiska används, 
som t.ex. vissa klipp i 300 (2006). Förleden matte är detsamma som en alfakanal eller 
1 2.5D avser geometriska objekt som innehåller begränsad information som inte är tillräcklig 
för  att  beskriva  dess  form  från  alla  tänkbara  betraktningsvinklar.  I  filmsammanhang  är 
komplett 3D inte alltid nödvändigt. Filmens lagringsmedium har ett 2D-format där sekvenser 
av  bilder  innebär  begränsade  kamerarörelser.  Använding  av 2.5D möjliggör  integrering  av 
filmplåtar, 2D-verktyg och 3D-teknik på ett sätt som är anpassat särskilt för detta format. 
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en mask, vilket innebär att begreppets ordagranna betydelse är  maskmålning, dvs att 
definiera ytor som har maskerats. Vid användning av begränsade ytor av greenscreen 
blir då betydelsen uppenbar. Inom kompositing är just tekniken att överlappa en yta 
med  något  annat  så  självklar  att  en  distinktion  kan  behöva  göras.  Ett  avgörande 
kännetecken i betydelsen av begreppet ligger framför allt i de metoder som används 
för  att  framställa  de  2D-element  som  definierar  en  mattepainting.  Samtidigt  som 
tekniken och branschen utvecklas kommer även dess innebörd att förändras, liksom 
den gjort sedan tidiga nittonhundratalet. 

Samtidigt  finns  det  en  viss  oklarhet  om  var  gränsen  går  mellan  en 
bakgrundsmålning  och  en  regelrätt  mattepainting.  Denna  distinktion  är  något  som 
Sandberg (2009) tar upp där han menar att en bakgrundsmålning är stiliserad och en 
mattepainting  ser  fotorealistisk  ut.  I  D'artiste  används  även  stiliserade  bilder  som 
exempel, vilket tycks antyda en annorlunda uppfattning som möjligtvis kan bidra till 
oklarheten. Samtidigt kan en viss distinktion urskiljas. Altiner (2005) beskriver bilden 
Beyond the End of Cloudland som 'Jag gillar den stiliserade kvalitéen av denna - det  
ser ut som något ur en film från Disney'. Han kallar den för en illustration. Sunshine, 
Minkoff  (2000)  beskriver  däremot  att  digital  mattepainting  användes  för  den 
stiliserade världen i Stuart Little.  

2.2 Tidiga filmklipp med mattepainting 

Före den digitala revolutionen inom filmskapande har traditionella konstnärer inom 
realism, fantasy och science fiction tillsammans med filmtekniker kombinerat målade 
bilder  med  filmade  skådespelare  med  olika  metoder.  Detta  stöder  idéen  om  att 
motivationen  till  användandet  av  mer  eller  mindre  konstgjorda  scener  i  grunden 
handlar om en önskan om att öka möjligheterna för att kommunicera ett manus på ett 
visst sätt. 

På  stora  glasskivor  kunde  maskerande  ytor  målas  med  målarfärg  eller 
pastellkritor.  Den första kända målningen av denna form gjordes 1907 av Norman 
Dawn. I Missions of California (Wikipedia) förbättrades förfallande byggnader genom 
att  en  restaurering  målades  på  glas.  Några  internationellt  kända  klipp  där  målade 
bakgrunder används är från Trollkarlen från Oz (1939) och t.ex. vid Dorotys väg mot 
Smaragdstaden. För att gestalta palatset Xanadu används mattepainting i filmen  En 
sensation (1941). I Jakten på den försvunna skatten (1981) är en gigantisk lagerlokal 
målad  på glas och kombineras med en filmad skådespelare där en statligt  anställd  
lagerarbetare flyttar last i förgrunden.

2.3 Digital mattepainting

Under  mitten  på  1980-talet  hade  mjukvara  utvecklats  som  möjliggjorde  digital 
mattepainting.  1985  hade  ett  klipp  gjorts  av  konstnären  Chris  Evans  för  filmen 
Tempelmysteriet.  Den  föreställer  en  animation  av  en  riddare  som hoppar  från  ett  
fönster. Evans använde först akrylfärg för att måla fönstret sedan skannade han den till 
digitalt format för vidare bearbetning. Den målade masken integrerades med en tidig 
datoranimering på ett sätt som hade varit omöjligt att åstadkomma med traditionell  
bakgrundsmålning (Vaz & Barron, 2002).

Under 1990-talet användes fortfarande traditionell mattepainting, men allt oftare 
tillsammans med digital kompositing. Die Hard 2 (1990) blev den första filmen som 
använder  digital  kompositing  för  att  integrera  en  fotograferad  och  skannad 
glasmålning  med  filmade  skådespelare.  I  slutscenen visas  en landningsbana  på en 
flygplats där stora flygplan simuleras på marken i bakgrunden. Sedan dess har digital  
mattepainting använts för bakgrunder inom film, teasers,  reklamfilmer för spel och 
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3D-spel (Mattisson, 2008). Star Trek II (1982) nämns av 2DArtist (augusti 2006) som 
en föregångare inom digital mattepainting.

I slutet av 1990-talet började användandet av traditionellt målade mattepaintingar 
att  bli  föråldrat.  För gestaltningen av räddningsbåten Carpathia i  Titanic från 1998 
användes fortfarande äldre metoder  (Vaz & Barron, 2002). Enligt Cole (2006) har 
mattepainting utvecklats till  att  innefatta avancerad teknik inom digital 2D och 3D 
samtidigt som viktiga delar från traditionen finns kvar. De är fotografiska teorier kring 
komposition, layout, djup, ljus och färglära. Sedan är de även relaterade till tekniska 
och konstnärliga traditioner inom arkitekturdesign, industridesign och landskapsmåleri 
med stor vikt  på perspektiv.  Samtidigt  menar  Cole  att  rollen förändras i  takt  med 
teknikens utveckling, vilket understryker datorteknikens betydelse. Han menar också 
att ofta behöver han arbeta tillsammans med kompare och tekniska arbetsledare (TD) 
för att se till att alla har de delar som de behöver, t.ex. särskilda lager eller masker. 

3 Genomförande och resultat

För att uppnå syftesbeskrivningen och besvara frågorna i enlighet med avgränsningen 
(1.2-4) utvecklas mattepaintingar till tre filmklipp. Huvudmålet med dessa är att lösa 
designproblemen i relation till ett beställningsuppdrag för en kortfilmsproduktion på 
masternivå vid Cinematic Arts i Kalifornien. Det innebär att argumenten som 
presenteras prövas i ett verklighetsförankrat sammanhang. Samtidigt kan frågorna 
besvaras i relation till det arbetet, eftersom de filmklipp som avses innebär 
mattepainting med heltäckande greenscreen. För detta används Adobe Photoshop CS4 
och Corel Painter X. 

3.1 Scenernas miljö

Scenerna som arbetet avser illusterar ett fiktivt scenario i Mellanöstern för 4500 år  
sedan. Protagonisten Arad är på väg till en stad omgiven av skarpa berg. Regissören 
vill se ett ökenlandskap med sandvallar och öar av sten som sticker upp ur sanden. Det  
är även i dessa scener som huvudpersonen presenteras för första gången i filmen. 

3.2 Skott 1

Som utgångsläge för arbetet ges tillgång till följande:
• manus
• översiktskarta
• en grovt klippt version av hela filmen
• filmplåtar
• diskussionsforum för kommunikation med regissören
• FTP-konto för upp- och nerladdning av filer
• dokument som beskriver den miljö som efterfrågas
• teknisk information om filmproduktionen, t.ex. format, programvaror etc
• inspirationsbilder
• konceptskisser (egna)
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Figur 3.1     Filmplåt med greenscreen och trackingsymboler (USC).

I det filmade materialet används olikformade röda markörer för tracking mot en 
heltäckande grön bakgrund (fig. 3.1). Efter att uppdraget beskrivits behövs det 
ytterligare visuellt stöd till det som efterfrågas. Det är flera olika personer som arbetar 
med postproduktionen av filmen och det gör det nödvändigt att ta fram färgteman 
(fig. 3.2) och stilmallar. 

Figur 3.2     Ett tidigt förslag på ett färgtema för de tidiga scenerna. Väderstreck har  
markerats och solens position kan uppfattas i relation till dem (jmf. fig 2-3; bil. 1).

För att stämma av kompositionen och grundformerna i scenen används enkla skisser 
som underlag för diskussion och beslut. Det kan behövas flera förslag och varianter 
innan det är lämpligt att gå vidare. I detta skott används högdagern i protagonistens 
öga för att bestämma den primära ljusriktningen (fig. 4-5; bil. 1).

Figur 3.3     En tidig godkänd design för skott 1.

Innan något annat görs bör den slutgiltiga kompositionen fastställas. Detta innebär en 
cyklisk  arbetsprocess  där  den  steg  för  steg  leds  mot  sitt  slutgiltiga  stadie.  Enligt 
uppgiftsbeskrivningen presenteras en tidig skiss (fig. 3.3). Eftersom skottet innehåller 
kamerarörelse behöver den expanderas till  att  inkludera 40% mer  utrymme  i varje 
riktning (fig. 5 och 7; bil. 1). 
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För att kunna jämföra Photoshop CS4 med Painter X i detta sammanhanget används 
det  senare  för  detta  skottet.  En  bildfil  med  formatet  .rif  i  2048x803  pixlar  blir 
tillräckligt,  eftersom  det  ger  1.6  gånger  resultatets  storlek.  Används  ett  större 
dokument än det slutliga formatet tenderar detaljer att bli skarpare när bilden sedan 
förminskas.  Det  är  en fördel,  eftersom det  är  enkelt  att  skapa oskärpa och relativt 
mycket svårare att bibehålla en enhetlig och god skärpa. Samtidigt är ett onödigt stort 
dokument bökigare att arbeta med och kan ta längre tid att framställa. Sedan behövs  
en marginal i sidorna för senare bearbetning t.ex. kameraprojicering eller stabilisering 
av kamerarörelser. Här används ca 5%. 

Innan detaljer fastställs behöver bilden definieras på en enklare nivå. En färgskiss 
med en godkänd komposition som stämmer någorlunda överens med färgtemat och 
ljusriktningen för klippet är lämpligt att ha som delmål. Med motivering av en färg-  
och  stilreferens  för  sekvensen  som  är  stiliserad  och  nästan  monokrom,  bör  ett  
tillfredställande resultat kunna uppnås genom att i ett tidigt skede färglägga en svartvit 
bild. Att skissa med gråskalor eller monokromt är enklare än att använda flera färger,  
eftersom färre beslut behöver fattas. Samtidigt förutsätter det ett senare moment av 
färgläggning. En alternativ metod är att arbeta med hela färgcirkeln från början. Det är  
lämpligare  när  ett  resultat  ska  innehålla  fina  detaljer  från  vitt  skilda  områden  av 
färgcirkeln, som är vanligt vid äkta fotorealism. Sådan stil är inte lämplig att färglägga 
i efterhand eftersom realistiska fotografier innehåller normalt en rik färgvariation på 
detaljnivå.  Om fotografiska texturer ska ersätta en skiss i  ett  senare  skede kan en 
svartvit skiss vara användbar oavsett stilen på resultatet. Samtidigt finns det en risk att  
texturerna  kommer  att  avvika  från  skissen,  så  att  skillnaden  mellan  skissen  och 
resultatet blir så stor att det ser ut som olika idéer. 

Eftersom kontrasten i en bild är enklare att tolka i en svartvit bild än för en i färg 
kan den justeras innan färgerna appliceras. Samtidigt är det smidigare att finjustera 
kontrasten  hos  en  bild  som består  av  olika  lager.  Av denna  anledning  genomförs 
endast en grundläggande justering av kontrasten i detta steg. Regissören tänker sig en 
komposition med ett mörkare område nere till höger i bilden och ett ljusare uppe till  
vänster (fig. 8; bil. 1).

En viktig milstolpe är att komma fram till är en komposition som avgränsar de 
olika formerna i bilden. När det har bestämts kan det vara lämpligt att separera bilden 
till  lager.  Genom  att  undvika  färg  i  detta  stadiet  läggs  fokuset  på  att  bestämma 
kontrasten för olika områden i bilden, eftersom hög kontrast attraherar blicken och 
bestämmer  fokus  i  kompositionen  vilket  Sandberg  (2009)  stöder.  Även 
tredjedelsregeln används för att kontrollera kompositionen. Den innebär en indelning 
av bildytan i nio rutor, där fokuset ligger i skärningspunkten i ett  av den mittersta 
rutans hörn.  Den ger  en enkel  geometrisk ordning i  bilden samtidigt  som den här 
skapar en spänning mellan förgrund och bakgrund. 

3.2.1.1 Färgläggning av svartvit skiss

Figur 9 illustrerar en preliminär färgläggning och tidig rendering av bakgrunden. Med 
pipetten  analyseras  de  färger  som  används  i  färgreferensen.  Sedan  används  ett 
överliggande  lager  med  blandningsläget  Colorize för  att  applicera  färg  över  den 
svartvita bilden. Till skillnad från blandningsläget Color bevarar Colorize intensiteten 
i  den  svartvita  bilden.  I  Corel  Painter  X  är  detta  förmodligen  det  enda  sättet  att 
färglägga en svartvit bild på utan att förändra intensiteten hos pixlarna. 

En bilds färginformation kan även separeras från intensiteten hos pixlarna genom 
att  först  duplicera  bilden  till  ett  nytt  lager  som  läggs  överst.  Det  sätts  till  
blandningsläget Colorize. För den underliggande bilden tas färgerna bort med Adjust  
Color och  en  minskning  av  mättnaden  till  noll.  På  så  vis  kan  olika  versioner  av 
färgläggning  göras  för  och  en  enda  svartvit  skiss,  genom  att  skapa  flera  olika 
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färglager.  Ett  kvantitativt  stöd för detta ges genom att  t.ex.  mäta  pixeln överst  till  
vänster hos fig. 8 i bil. 1. Intensiteten hos den svartvita bildens pixel är 61%. Med  
färglagret över ges även intensiteten 61% (fig. 9; bil. 1). Ändras färglagrets läge till  
Color erhålls värdet 49%. 

3.2.1.2 Indelning i lager 

Efter att färgskissen godkänts av regissören delas bilden upp i lager. Det finns flera 
fördelar  med  att  använda  lager.  För  kameraprojicering i  2.5D är  det  en  fördel  att  
använda  lager,  eftersom bakomliggande  ytor  blir  avtäckta  vid  kamerarörelser.  Då 
minskas  omfattningen  i  behovet  av  'lappning'  av  de  ytor  som  saknar  definition. 
Samtidigt ger användning av lager möjlighet att bearbeta en bild lagerbaserat, t.ex.  
förändring av färg och kontrast, eller låsning av genomskinligheten. 

Vid traditionell måleri är det vanligt att först bestämma konturer hos ytor, för att 
sedan  definiera  dess  inre  områden.  Detta  är  även  en  metod  som  Ryder  (2000) 
använder vid realistisk figurteckning och som även lärs ut på konstkurser. Eftersom 
fotografiska  texturer  kommer  att  appliceras  senare  används  endast  grundläggande 
definitioner av konturerna. De fina detaljerna hos texturerna kommer att på en lägre 
nivå slutgiltigt bestämma konturernas former. 

Linjer har använts i ett tidigare skede för att skissa fram gränserna för de olika  
lagrena. Användningen av ytor eller linjer för att bestämma gränser och former för 
digitalt måleri och mattepainting varierar mellan olika artister. Linjernas förträfflighet  
framför ytor i det här avseendet har dock stöd från traditioner såsom industridesign 
(Eissen/Steur, 2007) och arkitektur (Ching, 1998). I sin beskrivning av konceptdesign 
för  underhållningsindustrin  förespråkar  Sandberg  (2009)  linjeteckningens  fördelar 
som designverktyg. Samtidigt har motivet som gestaltas en avgörande betydelse för 
vilken metod som mest effektivt beskriver den på ett realistiskt sätt. Här är avsikten att  
tillämpa  detaljerade  texturer  i  ett  senare  skede  och  ett  avgörande  moment  är  att 
definiera  vart  gränserna  för  olika  lager  ska  gå.  Förenklade  former  har  därför 
definierats tidigare med linjer. Därefter har de utvecklats med grovt skissade ytor. På 
så vis kan fördelar från bägge teknikerna tillämpas selektivt och flexibelt. 

Med stöd av den grova färgskissen delas olika områden i bilden upp i lager, det 
görs med  lassomarkering,  klipp ut och  klistra in på samma plats. Det lämnar tunna 
skarvar mellan ytorna som repareras genom att expandera lagrena nedåt (fig. 10-11;  
bil. 1). Ordningen på dem kan behöva ändras så att rätt lager ligger över ett annat. Att 
placera lager i lämplig ordning är en aspekt som inte får förbises, eftersom det annars 
kan  skapa  problem  vid  kameraprojicering  och  kompning.  Bör  t.ex.  sanden  i 
mellangrunden ligga framför klipporna till vänster? Det som ser bra ut i 2D kanske  
inte fungerar vid kameraprojicering med 2.5D. Eftersom kameran då rör sig avslöjas 
olika ytors position i djupet. Indelning i lager behöver därför motsvara ytors tänkta 
position längs denna axel. Stora områden kan behöva delas upp i mindre delar för att  
detta ska stämma. Vid kameraprojicering behöver ett 3D-program som använder open-
GL, t.ex. Maya, veta om ett objekt är framför eller bakom ett annat. Det gäller då hela  
det objektet och om det är långt kan det behöva delas upp om konflikt uppstår. Den 
faktiska positioneringen av de olika lagrena i djupled behöver kunna granskas i realtid.  
Renderas olika ytor för sig från 3D till kompositing måste detta även stämma för att 
undvika onödigt krångel. 

En enkel men betydelsefull aspekt vid användning av lager har att göra med ett 
metodiskt  arbetsflöde.  Theron  (digitalartsonline.co.uk) visar  hur  olika  ytor  kan 
definieras  cykliskt  ett  lager  i  sänder,  med  början  i  bakgrunden.  På  så  vis  kan 
komplexiteten i en bild brytas ned och bearbetas successivt och delarna bearbetas på 
ett sätt där de relaterar till varandra.  
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Lagerbaserad preliminär färgkorrigering kan nu genomföras. Särskild hänsyn bör då 
tas till  atmosfärsperspektiv,  även kallat  luftperspektiv,  som innebär att  närliggande 
ytor uppfattas som att ha högre kontrast och mer mättnad i färgerna. Omvänt gäller 
alltså att när avståndet till ett objekt ökar, kommer dess färg och skuggning se ut att ha 
mindre kontrast och svagare mättnad. Om himlen är blå kommer objekt att med ökat 
avstånd så småningom uppfattas som blåaktiga (Eissen/Steur, 2007). Ytterligare två 
skikt  av  bakgrundselement  har  lagts  till  vid  horisonten  för  att  stabilisera 
kompositionen något (fig. 11; bil. 1). 

3.2.1.3 Textur

Baserat på de lager som använts appliceras texturmönster med användning av externa 
filer.  Detta  görs  med  början  i  lagret  underst  och  momentet  innebär  flera 
problemområden som behöver tas hänsyn till. Det är framför allt vid detta momentet 
som avgörande skillnader mellan Photoshop och Painter framträder. Dessa tas upp i  
resultatdelen. 

Med  användning  av  verktyget  placera (File  >  Place)  kan  icke-destruktiv 
manipulation av importerade texturfiler användas. Texturerna flyttas,  skalas, roteras 
och  skevas  tills  de  hamnar  i  ett  lämpligt  läge.  De  hanteras  i  egna  lager  över  de 
skissade  och  kan  sedan  blandas  med  dem  genom  att  justera  texturlagrets  
genomskinlighet.  På  så  vis  minskar  texturernas  kontrast  med  ökat  avstånd  från 
kameran. Färgskissen fungerar då som ett redskap för texturernas anpassning och även 
för underliggande färg och kontrast. 

En frilagd bild av protagonisten infogas och färgkorrigeras för att balansera färg 
och kontrast mellan förgrund, mellangrund och bakgrund. Eftersom det här är fråga 
om en närbild på huvudpersonen i filmen är det viktigt att den största kontrasten och  
färgmättnaden  hamnar  hos  skådespelaren  (fig.  12;  bil.  1).  Som  ett  sista  moment 
integreras sanden och stenarna genom att klona sand till ett eget lager över klipporna  
(fig. 13; bil. 1).

3.3 Skott 2

En tidig utmaning är att skaffa en förståelse för det scenario som regissören tänker sig. 
Det  kan  förutsätta  flera  skisser  och  en  utdragen  kommunikationsprocess  innan  en 
överenskommelse  kan  fattas.  Mer  komplicerade  mattepaintingar  som  skapas  för 
heltäckande  greenscreen  kan  därför  bli  ett   uttröttande  arbete  i  förlängningen.  En 
metod som kan underlätta detta är att dela upp arbetet mellan olika personer, så att  
konceptutveckling  görs  separat.  Däremot  innebär  det  inte  att  detaljarbetet  med 
mattepaintingen blir  en  rättfram process,  för  uppgiftsbeskrivningar  kan komma  att 
ändras även då. 

Samtidigt  har  utgångsläget  för  arbetet  en  stor  betydelse.  Om  det  finns  en 
storyboard eller previz som inte ändras minskas omfattningen av utvecklingsarbetet. 
Samtidigt väcks frågor kring hur väldefinierad en bildidé bör vara för att den ska vara 
tillräckligt underlag för att ett beslut ska kunna fattas. I detta examensarbete prövas 
olika stilar för att de ska kunna jämföras (fig. 6, 8, 11, 16-18, 22-29; bil. 1). 

Skott 2 är tänkt att visa ingången till staden omgiven av spetsiga berg. Ingången 
till staden är en öppning i berget där två 21 meter höga statyer föreställande väktare 
har skulpterats fram. I mellangrunden består terrängen av sandvallar och partier av 
sten som sticker upp. Regissören tänker sig att området tidigare har varit en hamn och 
vill  se  förfallande  gamla  båtar.  Ett  senare  klipp  visar  en  tydlig  skugga  bakom 
protagonisten när han vandrar genom ingången till staden, vilket förutsätter en särskild 
rikting för soljuset. Figur 3.4 visar det filmade materialet för skott 2. 
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Figur 3.4     Filmplåt för skott 2 med greenscreen, trackingsymboler 
och tidig layout (USC).

Figur 3.5     Ett  tidigt  förslag för bildkompositionen för skott  2 (över) och även  
förgrunden för ett relaterat klipp med samma scen (under). 

För det här skottet används Painter för idéutvecklingsfasen och sedan Photoshop för  
textur- och ljusbearbetning. En viktig anledning till denna uppdelning mellan idé och 
detaljer  är  för  att  minska  tidsåtgången  för  arbetet  med  ändringar.  Konceptbilden 
beskriver de grundläggande faktorerna i scenen, vilket är dess innehåll, kamera och 
perspektiv, grundformer och grundläggande färg och ljus. Den kan även kompletteras 
med  fotografier  eller  separata  bilder  med  texturer  för  att  beskriva egenskaper  hos 
material och detaljer. 

En skiss skapas enligt beskrivningen för skottet. Huvudsakligen används olika 
kloningsverktyg,  Scratchboard  Tool och  Digital  Airbrush.  (fig  3.5).  Efter  att 
ovanstående förslag godkänts vill klienten så småningom ändra flera avseenden med 
den, såsom porten till staden och även höjden på dess mur. Även beslut om ändringar  
för markplanet fattas. Att en beställning, trots en godkänd skiss, innebär ändringar är  
något  som  förekommer  inom  mattepainting,  vilket  innebär  att  planeringen  måste 
inkludera  dem.  Deadlinen  för  en  leverans  är  normalt  fixerad  och  därför  är  det 
nödvändigt med gränser för hur sent omfattande ändringar får göras. 
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Baserat på den nya uppgiftsbeskrivningen framställs ett nytt förslag med en enklare 
stil (fig. 17; bil. 1). Linjeteckning med svarta tunna linjer används för att definiera 
gränser för de olika objekt som kompositionen innehåller. Linjer och ytor definieras 
endast  med  verktyget  Scratchboard Tool genom att  variera  penselstorleken. Även 
insidan av olika ytor har beskrivs något med enkla linjer. Olika områden särskils med 
variation i  svartvita toner. Det gör bilden enklare att  tolka. Ett  förslag på soljusets 
riktning  visas  med  den  ljusaste  tonen  i  bilden.  Linjärt  perspektiv  används  för  att 
kontrollera  perspektivet.  En  förenklad  3D-scen  skapades  även  för  att  granska 
perspektivet, vilket visade att djupet hos porten och väktarna behövde förkortas. 
Genom att dela upp idéutvecklingen till successiva små steg kan kommunikationen 
fokuseras  på olika nivåer  i  processen,  från låg till  hög detaljnivå.  Det  innebär  att  
enklare medel kan användas för att nå fram till ett godkänt förslag. Om stilen är för 
enkel kan det innebära svårigheter för en klient att tolka och förstå bilden. Ett svartvitt 
förslag saknar de känslomässiga associationer som färger förmedlar, vilket gör att en 
sådan skiss kan uppfattas som tråkig i jämförelse med ett alternativ i färg. Eftersom de 
olika  ytorna  ligger  i  lager  kan  skissen  smidigt  färgläggas  genom  att  låsa  deras 
genomskinlighetsvärden med funktionen bevara genomskinlighet (fig 18). 

Efter att konceptbilden godkänts påbörjas arbetet med detaljer och textur. För det 
används  de  bildmanipuleringsverktyg  som  ingår  i  Photoshop.  För  infogning  av 
texturdata  används  i  huvudsak  Arkiv  >  Montera  tillsammans  med  olika 
transformationer  och  warp.  Därefter  finjusteras  mönstrena  med  kloningsverktyget. 
Eftersom  omfattande  ytor  av  bilden  inte  ligger  i  direkt  soljus  innebär  en  del  av 
texturbearbetningen att få bort belysta partier från appliceringen. Med justeringslager 
är det möjligt att utveckla ton och färg i bilden utan att förstöra data i ett pixellager.  
Med ett fyllningslager kombineras en lagermask och genomskinlighet med en mycket 
ljus  gulaktig  ton  för  att  ljusa  upp  de  partier  i  bilden  som  träffas  av  soljuset 
(fig. 19; bil. 1).  För  att  underlätta  utvecklingsarbetet  av  partikelmoln  för  flygande 
sandmoln skapas några extra lager som exempel. Även förlag på ljusstrålar som faller  
på partiklar i atmosfären läggs i olika lager. En frilagd bild av skådespelaren infogas 
och färgkorrigeras för att smälta in i bilden (fig. 20; bil. 1). 

3.4 Skott 3

För  skott  3  innebär  uppgiften  protagonistens  vandring  ned  från  utkiksposten  på 
klippan på väg mot staden (fig. 3.6). Det är en mycket blåsig miljö. Marken är täckt av 
lös sand där öar av sten sticker upp. Skulpturer och gamla båtar som begravts i sand 
nämns dessutom. 

Figur 3.6     Filmplåt för skott 3 med greenscreen, trackingsymboler och föremål för  
markytan (USC).
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För  att  ha  någonting  mer  konkret  att  diskuttera  och  utveckla  skapas  tre  snabba 
färgskisser  (fig.  22-24;  bil.  1).  Dessa  görs  med  mjukvaran  Painter.  Verktyg  som 
används för  detta  är  huvudsakligen  Scratchboard Tool,  Digital  Airbrush och olika 
kloningsverktyg. Hjälplinjer för linjärt enpunktsperspektiv skapas med vektorlinjer. 

Efter att regissören godkänt en av skisserna (fig. 24; bil. 1) utvecklas den något 
(fig. 3.7).  Så småningom inkommer  nya uppgiftsbeskrivningar som innebär att  nya 
skisser behöver göras. När bilden samtidigt utvecklas kan det uppstå stilproblem inom 
en enskild bild. Vissa delar kan vara mer definierade, samtidigt som andra element  
befinner sig på en låg detaljnivå (fig 26). Att överdrivet skynda på detaljarbetet för de 
områden som ändrats kan leda till att helheten inte ser sammanhållande ut. 

Figur 3.7 Godkänd skiss för skott 3. 

Regissören vill ha öar av sten som sticker upp ur sanden. För att skissa med svarta  
linjer över bilden ges den ett lager som fylls med en ljus ton som plockas från bilden.  
Detta lager görs delvis genomskinligt, därefter skissas de förändringar som ska göras 
med linjer.  Sedan skapas  de lager som behövs för  de olika formerna.  Utstickande 
färger används tillfälligt för att tydligt särskilja dem. När det är klart ges de successivt  
lämpliga färger. Med Preserve Transparency skissas förenklade detaljer in i formerna. 
Verktyget  Digital Airbrush används för mjuka övergångar i färg och ton (fig. 27-29; 
bil. 1). 

Kompositionen  tycks  sakna  tillräcklig  kontrast  för  att  skådespelaren  ska 
framträda  tydligt.  Vidare  behövs  en  tydligare  skillnad  mellan  förgrund  och 
bakomliggande element. Genom att flytta bakomliggande lager nedåt skapas en tydlig 
skillnad i ton och färg mellan förgrund och bakgrund. Justeringen innebär att figuren 
överlappar  den  ljusa  himlen.  Vidare  framträder  kontrasten  mellan  huvudets  runda 
form och de kantiga bergen i bakgrunden. Molnen har dessutom bearbetats så att det 
med variation i skala och färgmättnad bildas ytterligare skikt av moln i djupled. Dessa  
förändringar bidrar till att öka upplevelsen av djup i kompositionen (fig. 30; bil. 1).

3.5 Designproblemens lösningar

Här följer en beskrivning på resultaten för de tre designproblemen som ingår i detta 
arbete.  Tre  mattepaintingar  med  hyperrealistisk  stil  har  framställts  så  långt  som 
möjligt i enlighet med de beskrivningar som meddelats av beställaren. Regissören har 
meddelat sitt tycke för skott 1 med ”Jag gillar 3A 6” (figur 3.8). Inga önskemål om 
ändringar har meddelats för det och därför anses det som accepterat. 
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I slutfasen av arbetet med skott 3 uttrycks en viss osäkerhet (fig.  3. 22) med ”för mig 
var någonting som 3_TAKE_4_A_001.jpg i en fantastisk riktning.” Hänvisningen är 
till  en annan första skiss.  Samtidigt  nämns funderingar kring arbetsmetoder för att 
eventuellt utveckla den idéen. Sedan har den mattepaintingen anpassats något sedan de 
kommentarerna. 

Omfattande ändringar vid utvecklingsarbetet och en influensa har gjort att för lite 
tid har varit tillgängligt för den sista fasen för skott 2 och 3. Detta är den avgörande  
orsaken  till  att  det  sista  steget  inte  kunde  genomföras  lika  omsorgsfullt  som  för 
skott 1.  En  kommentar  på  dessa  har  varit  ”jag  tycker  att  du  borde  fokusera  på  
uppsatsens krav och sedan kan vi ta reda på vad som kan göras”. Dessa kommentarer 
uttrycker alltså att ändringar önskas för skott 2 och 3. 

Hade  arbetet  med  varje  skott  delats  upp  i  två  delar,  där  utveckling  och 
färdigställning  gjorts  av  olika  personer  hade  förmodligen  ändringarna  och 
tidsplaneringen varit möjliga att kontrollera. Samtidigt spelar det en avgörande roll om 
en  artist  arbetar  med  en  kvalificerad  AD  istället  för  en  regissör,  eftersom 
kommunikationen görs effektivast med skisser och bilder. Det användes till viss del i  
detta  arbetet,  men  hade kunnat  fungera  effektivare.   Erfarenhet  av en hur  en viss  
regissör eller klient tycker om att samarbeta förenklar även tidsplaneringen. 

Figur 3.8     Färdig mattepainting för skott 1 med protagonist i förgrund. 

Efter  en  lång  vandring  genom  ett  ogästvänligt  ökenlandskap  med  skarpa  klippor 
skymtar protagonisten något som liknar ingången till en stad. Han stannar upp, dricker 
en klunk med  vatten och torkar  munnen med armen.  Kompositionen fokuserar  på 
skådespelaren där bakgrunden har en enkel layout med upprepade mönster som har en 
tydlig rörelse mot blickpunkten. Scenen består av tre typer av element, som är den 
ljusa himlen, de kantiga bergen och den mjuka sanden (fig. 3.8) 

Figur  3.9      Färdig  mattepainting  med  protagonist  i  förgrund  och  förslag  på  
sandpartiklar och ljusfenomen. 

I det andra skottet står protagonisten i  förgrunden med ryggen mot kameran. Hans 
handikapp med endast en hand framträder. Fokuset i bilden hamnar vid ingången till 
staden där den största kontrasten i ton och form ligger. Högdagrarna vid ingången och 
soljuset i bakgrunden inger en inbjudande och värmande känsla. Ovanför staden vilar 

12



tunga stormmoln som förebådar ett oroligt väderförhållande. Mellangrunden gestaltar 
ett  vidsträckt  område  av  sandvallar  i  ett  ogästvänligt  scenario  med  virvlande 
sandmoln (fig. 3.9). 

Figur 3.10     Färdig mattepainting för skott 3.

I det tredje skottet är protagonisten på väg över sandvallarna på väg mot ingången till  
staden. Figuren i förgrunden överlappar himlen i bakgrunden vilket ökar intrycket av 
djup i bilden och framhäver även skådespelaren. Sandpartiklar framför hans fötter och 
över benen bidrar till att integrera karaktären över den mjuka sanden. Ett maskerat 
lager har även lagts över hans ben och fötter för att mörka ned dem. I mellangrunden 
sticker delar av den underliggande berggrunden upp genom sanden och perspektivet 
gör  de synliga  delarna allt  mindre.  Luftperspektivet  som framgår  framför  allt  i  de 
bakersta klippformationerna ger intrycket av en vidsträckt terräng som enligt manuset 
en  gång  varit  del  av  ett  kustlandskap.  Stormaktiga  vindar  och  flygande  sand  är  
planerat att läggas in i skottet med partiklar och kompositing (fig. 3.10). 

4 Diskussion

För ett studentsammanhang hade ett omfattande förarbete genomförts och filmen var 
inspelad och preliminärt klippt när det var dags för mattepainting. Däremot saknades  
det  t.ex.  en  animatic,  previs  eller  komplett  storyboard  för  miljöerna.  Eftersom 
regissören även hade skrivit manuset blev ett tidigt problem att förstå den värld han 
tänkte sig.  Många av de inspirationsbilder som levererades  beskrev olika typer  av 
miljöer och även stilar. Detta gjorde ett förarbete med konceptutveckling nödvändigt,  
vilket till viss del hade avklarats innan detta arbete påbörjades. 

Vid  en  filmproduktion  där  heltäckande  greenscreen  används  uppstår 
komplicerade problem som förenklas avsevärt när endast delar av en filmad bakgrund 
ska ersättas med mattepainting. Den praktiska delen i detta examensarbetet har gjorts 
som ett distansprojekt, vilket innebar att kommunikationen mellan regissören och mig 
blev mer komplicerad än om den hade förts på ett och samma kontor. En omfattande 
mängd  inspirationsbilder  gjorde  inte  heller  kommunikationen  enklare  i  detta 
sammanhanget, eftersom deras stilar och innehåll hade en stor variation.  

En viktig del som saknades i arbetsprocessen var ett komplett referensbibliotek 
av texturmaterial  som är  anpassat  för  den typ  av miljö  som filmen  utspelar  sig  i. 
Förmodligen hade arbetet fungerat smidigare om samtliga mattepainters hade arbetat 
med en kvalificerad AD eller, ännu bättre, en erfaren mattepainter som hade sett till att 
vi använde enhetliga och passande texturer. En annan sak som hade kunnat förenkla 
arbetet hade varit att låta andra personer sköta konceptutveckling. Det skulle i så fall 
innebära att problemet med ändringar i uppgiftsbeskrivningar hade minskat drastiskt 
och fokus hade kunnat läggas på att uppnå högsta möjliga kvalité på resultaten och 
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samtidigt enhetlig stil mellan dem. Kommunikationsbehovet mellan arbetsledare och 
artist hade då minskat avsevärt i omfattning. 

Jämförelsen mellan mjukvarorna Corel Painter X och Adobe Photoshop CS 4 har 
lett mig fram till uppfattningen att de tillhör olika kategorier av verktyg för skapande 
och bearbetning av digitala  bilder,  med  olika  styrkor  avsedda  för  skilda ändamål. 
Photoshops fördelar ligger i omfattande verktyg för maximal  kontroll  av en digital 
datafil  på  många  olika  sätt.  Painters  gränsnitt  fokuserar  snarare  på  ett  avskalat 
gränsnitt där simulering av traditionella verktyg används för att kommunicera deras 
funktioner. Denna enkelhet gör att en mer intuitiv process stimuleras, vilket kan vara 
lämpligt  vid  konceptutvecklingsfasen  av  en  mattepainting.  Funktioner  som 
möjligheten att ändra storlek på penseln genom att endast hålla nere tangenten Alt+Gr 
(PC) är ett exempel på detta. Samtidigt är det möjligt att med Photoshop CS4 skapa 
olika gränssnittslägen vilket gör det möjligt att skräddarsy ett enklare gränssnitt för ett 
tidigare skede i en utvecklingsprocess. 

5 Slutsatser

De artefakter som används för att dokumentera designprocessen som finns samlade i 
bil. 1 och den beskrivande texten ovan är en viktig del för att besvara de frågor som 
ställts i problemformuleringen (1.3).

Vilka avgörande skillnader finns mellan mattepainting för heltäckande greenscreen  
och för begränsade ytor? 

Ett grundläggande problem vid användning av heltäckande greenscreen är att det vid 
utvecklingen av mattepaintingar lämnas ett  större utrymme  för kreativa beslut.  Det 
innefattar dels kommunikationen mellan regissör och leverantör av mattepainting och 
vidare alla  de estetiska och tekniska beslut  som måste  fattas av artisten.  Eftersom 
dessa mattepaintingar omfattar en större bildyta och komplexitet innebär det även en 
ökad risk för att alla delar inte fungerar tillsammans. Det kan vara med avseende på  
visuell kvalité, att alla delar ser ut att tillhöra samma scenario. Vidare att bilden har  
välbalanserade  toner  och  färger,  dels  som  helhet,  dels  i  detaljer.  Den  ökade 
komplexiteten innebär ökade behov på tillgången till källtexturer. Risken att alla delar  
inte passar ihop är avsevärt högre. Vidare innebär komplexiteten att tidsåtgången för 
att nå tillräckligt hög kvalité blir svårare att uppskatta. 

Vid heltäckande greenscreen behöver beslut fattas inte bara för innehåll och stil,  
utan även med avseende på komposition, perspektiv och skala. Dessa valmöjligheter 
begränsas  mer  när  rörlig  kamera  används  vid  inspelningen,  eftersom 
kamerainställningarna bestämmer perspektivet för att skådespelare och scen ska passa 
ihop i  kamerarörelsen. När begränsad mattepainting används har skillnaden mellan 
rörlig eller fixerad kamera inte samma betydelse. 

Används  en  stil  där  ljusriktningen  i  filmfotot  inte  följs  innebär  det  att  även 
sådana beslut måste fattas. Ytterligare frågor kring hur ljuset förhåller sig mellan olika 
klipp uppstår. 
Ovanstående  problem  minskas  drastiskt  vid  användning  av  begränsade  ytor  av 
greenscreen, t.ex. där den största delen av bildytan har en bakgrund vid inspelningen. 
Utrymmet för kreativa beslut med avseende på miljön blir mer begränsat eftersom de 
delar som har filmats skapar ett slags ramverk att integrera effekterna med. 

När begränsad greenscreen används anpassas kompositionen till plåten, med dess 
perspektiv  och  skala  vilket  är  bestämt  och  kommuniceras  tydligt  i  bilden. 
Ljusförhållandet i scenen med avseende på ljusriktning, mjuka och skarpa skuggor och 
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väderförhållanden är även begränsade till filmen. Även om det visserligen är mycket 
möjligt att ersätta eller anpassa dessa faktorer i postproduktionen finns det alltid en 
realistisk grund att utgå från. Det som konstrueras integreras då i det befintliga klippet.  
De ytor  i  plåten som saknar greenscreen definierar  alltså många av de frågor som 
måste besvaras på andra sätt vid användning av det heltäckande alternativet. 

Hur kan både de estetiska och datatekniska problemen lösas effektivt?

De estetiska problemen kan delas in i flera nivåer, från hög till låg nivå. Genom att 
bryta ned arbetsprocessen i logiska steg blir det enklare att angripa designproblemet 
avseende de visuella och de tekniska aspekterna. På den högsta nivån ligger frågor 
som komposition och rörelse (fig. 6, 17, 25; bil. 1). Sedan utvecklas det till en mer 
eller  mindre  detaljerad  beskrivning  av  en  bildidé  (fig.  11,  18,  29;  bil.  1).  För 
idéutveckling från grunden kan enkla och mindre komplicerade verktyg vara lämpliga 
att  använda.  Det  innebär  att  processens  fokus  förflyttas  bort  från  ett  verktygs 
gränssnitt till själva idéen eller snarare idéer. När det sedan finns en godkänd bärande 
idé  kan  komplexiteten  i  bilden  ökas.  Det  innebär  användning  av  lager,  infogade 
texturer,  masker  och  justeringslager.  För  den  senare  fasen  ger  de  icke-destruktiva 
funktionerna i program som Photoshop inte bara effektiv och smidig kontroll. Dessa 
verktyg kan även användas på ett kreativt sätt, eftersom information inte förloras vid 
varje ändring. 

 

Varför är Adobe Photoshop dominerande vid mattepainting? Kan det göras med t.ex.  
Corel Painter X? 

Vid framställningen av skott 1 och 3 användes enbart Painter från början till slut. Det 
tillämpades även fram till figur 18 för skott 2. Visserligen finns det många likheter 
mellan  programvarorna.  Några  exempel  är  användning  av  lager,  kanaler  och 
grundläggande verktyg som rak kloning eller möjligheten att spara en bild i filformatet 
.psd2.  Nedan ges en jämförelse med avseende på relevanta skillnader mellan Corel 
Painter X och Adobe Photoshop CS 4 som upptäcks under processens gång. 

Jämförelsen (tabell 4.1) visar för det första att Photoshop har effektivare verktyg 
för icke-destruktiv bearbetning av texturer. Det ger bl.a. möjlighet att icke-destruktivt  
förändra  perspektivet  i  infogade  bilder.  För  det  andra  har  Photoshop  flera 
specialiserade och användarvänliga verktyg för icke-destruktiv färgkorrigering, vilket 
saknas i Painter om inte pixelbaserade lager används som substitut. För det tredje har 
Photoshop även en effektivare visning av kantujämning som ger en bättre kontroll på 
fina  detaljer.  Dessa  faktorer  stöder  det  allmänt  kända  faktumet  att  Photoshop 
dominerar marknaden för framställning av mattepaintingar. Det är visserligen möjligt  
att  använda  Painter  för  att  producera  dem,  men  texturtransformationer  och 
färgbalansering är inte lika smidigt. För att arbeta icke-destruktivt behövs kopior på 
pixelbaserade lager vilket gör filerna större. Painter tycks inte vara lika anpassat för 
mattepainting  som  Photoshop,  men  att  det  utan  tvekan  är  ett  populärt  digitalt 
designverktyg stöds t.ex. av Eissen/Steur (2007). 

2 Sparandet av en bild i filformatet .psd med Painter X innebär att viss typ av data förloras, t.ex. 
placerade  bilder  och  vektorlager  rastreras  och  undeliggande  grupper  i  flera  nivåer  läggs 
samman. Inte heller stöds alla typer av lager, som t.ex. justeringslager. 
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Tabell  4.1      Jämförelse  mellan  viktiga  funktioner  inom  mattepainting  mellan  
Painter X och Photoshop CS4.

Funktion Corel Painter X Photoshop CS 4
Perspektivkorrigering av 
texturer

Ja, destruktiv. Ja, destruktiv eller icke-
destruktiv.

Möjlighet att icke-destruktivt  
spatialt korrigera en textur  
efter att den applicerats

Ja, skalning, rotation och 
skevning. 

Ja, skalning, rotation, 
skevning, även med matris för 
perspektiv. 

Enhetlig upplösning och 
kvalité på resultatet vid  
användning av externa 
texturkällor

Ja, men svårare eftersom 
kantutjämningen i utzoomat 
läge är låg. Om högre kvalité 
på kantutjämning används 
arbetar programmet märkbart 
slöare. 

Ja, visning av kantujämning 
vid utzoomat läge är snabbare 
och har hög kvalité. Icke-
destruktiv manipulation av 
texturer i perspektiv är en 
fördel. 

Färgbalansering av resultatet Ja, men med destruktiv 
förändring av 
färginformation. Ev. kan 
kopior av lager användas, 
vilket skapar tyngre datafiler 
och är bökigare. Verktygen 
för färgkorrigering är få och 
inte lika användarvänliga.

Ja, destruktiv eller icke-
destruktiv förändring av 
färginformation. Flera 
specialiserade verktyg. 

Är det möjligt att använda en mycket enkel stil vid idéutveckling för en mattepainting,  
för att spara tid och resurser?

Några få experiment med variation av olika stilar vid idéutvecklingen ger stöd, om än 
vagt, för att det i vissa sammanhang är möjligt att använda en mycket enkel stil som 
underlag för en mattepainting (fig. 11 och 18; bil. 1). Det förutsätter visserligen att  
kompletterande dokument som t.ex. textbeskrivningar, bilder för texturer och figurer 
för ljusriktning (fig. 4; bil.  1) används vid kommunikationen mellan beställare och 
artist.  

5.1 Förslag på fortsatt forskning

Här följer några förslag på frågeställningar som relaterar till denna uppsats.

• Vad är mattepainting idag och hur relaterar den sig till traditionen? Vad är  
det inte? Hur kan en framtida utveckling inom mattepainting förväntas se 
ut? 

• Hur skiljer det sig från concept art och vanlig 3d-modellering? 
• Vad  kännetecknar  kvalitativ  mattepainting?  Finns  det  lågbudget 

mattepainting? Vad är i så fall den avgörande skillnaden? Håller klipp-
och-klistra-metoder  på  att  förstöra  mattepaintingens  flexibilitet  eller 
kvalité? Efterfrågas gedigna traditionella designkunskaper?
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Till  exempel  skulle  en  frågeställning  kunna  vara  att  identifiera  faktorer  som  har 
avgörande betydelse vid framställningen av bakgrundselement för film, t.ex. i relation 
till  mattepaintingens  utveckling.  Dessa  kan  studeras  ur  ett  antal  olika  synsätt,  där 
några exempel är regissörens, klientens, konsumentens, arbetslagets och den tekniska 
utvecklingens perspektiv. 

Upphovsrättslig information

Kortfilmen Legend of Arad är skriven, regisserad och producerad av Sepehr Dehpour 
vid Cinematic Arts på universitetet i Södra Kalifornen. Arad spelas av Michael 
Mercurio. Samtliga skisser och mattepaintingar som ingår i detta examensarbetet är 
gjorda av Samuel Westman vid högskolan i Gävle 2010. 
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