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cell render - zwart wit
rechtstreeks uit Cinema 4D

Wij tekenen in een gevanceerd tekenprogramma. De impressies die
we met dit programma maken kunnen we renderen in de stijl die past
bij uw bedrijf.

Deze stijl is de meest eenvoudige; een lijntekening met omtrek
lijnen. Deze stijl wordt cell render genoemd.

De lijndikte is overal dezelfde.



sketch and toon - pen thick and thin
rechtstreeks uit Cinema 4D

Sketch and toon is een module binnen het tekenprogramma Cinema
4D. Deze module biedt de mogelijkheid om een 3D model te
renederen als lijntekening, in cartoon stijl of een zelfgemaakte stijl.

De module bevat veel basisstijlen waar deze stijl, pen thick and
thin, er één van is.

zoals de naam al doet vermoeden hebben de lijnen een verloop van
dik naar dun.



sketch and toon - pen shading white
rechtstreeks uit Cinema 4D

Een andere voorgedefineerde stijl in sketch and toon is de
pentekening met dubbele lijnen. Deze stijl lijkt het ruw schetsen met
een blauwe balpen.

In sketch and toon zijn lijndiktes, lijnkleur, achtergrondkleur en wel
of geen textuur en schaduw seperaat in te stellen.



sketch and toon - eigen stijl - cartoon
rechtstreeks uit Cinema 4D

Deze stijl hebben we zelf aangemaakt. Er is een suggestie van
texturen te zien, lijnen zijn dik zwart aangezet en de schaduwen zijn
volledig zwart gekleurd.

Met deze instellingen kunnen we afbeeldingen maken in de stijl van
een cartoon.



sketch and toon - eigen stijl krijttekening-
witte omlijning

Ook stijl hebben we zelf aangemaakt.
Door een fotorealistische render in photoshop te combineren met

een lijntekening krijg je verassende effecten.
Hier is tevens een suggestie van texturen te zien, .



sketch and toon - eigen stijl - witte omlijning
uit Cinema 4D en nabewerkt in Photoshop

Deze stijl lijkt op de vorige. Alleen geeft dit een rustiger beeld
doordat de vlakken hier vrij effen gekleurd zijn.

Deze afbeelding is ook verkregen door een fotorealistische render
in photoshop te combineren met een lijntekening.



sketch and toon - eigen stijl witte tekening -
zwarte omlijning

Deze afbeelding is net als de afbeeldingen op de vorige twee
pagina's opgebouwd uit twee lagen in Photoshop.

Een laag met de lijntekening en een laag met fotorealistische
render. In Photoshop is de fotorealistische render nog voorzien van
een grafisch filter.



Realistische artist impression
uit Cinema 4D

Deze afbeelding maakten we in cinema 4D met behulp van de
advanced render module. De instelling global illumination zorgt
ervoor dat licht en schaduwen realistisch weergegeven worden.
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