
Лексикон

Разкажи нещо за себе си (примерни въпроси):
1. *Как се казваш? Марин Недев Крънзов
2. От къде си? Град  Лясковец
3. С какво се занимаваш? В момента съм 3д артист  и по-точно  се

интересувам от всичко свързано с
компютърни игри

4. Какво образование имаш? Средно специално –машинен техник
,инструментална екипировка (матричар) ,по-
късно специализация  за огнестрелно
оръжие и боеприпаси

5.
От кога се занимаваш с 3д? Някъде от 2000 година  ,но 3д анимацията за

мен бе едно продължение на класическата
анимация, която ми е страст от 1986-87 год

6. От кога си член на 3дбг? Януари 2005 година
7. Коя е последната ти творба/

проект?
Това е сложен въпрос защото не мога да
отговоря еднозначно ,в момента като
фреелансер  движа няколко проекта, по
които работя  и нещата се променят доста
динамично

8. Искаш ли работа в 3д? По принцип не
9. Кои са ти любимите творби/

артисти (може и твои), които
са ти повлияли?

В най-младите ми години бях впечатлен  от
Сергей Айзенщайн  и неговата философия за
движещите се картини, той ме наведе за
цялостно изучаване на изобразителното
изкуство (предимно руските класици)
,паралелно с него и източните философии
базиране на Ин и Ян.
Днес  с развитието на 3д то, като форма и
продължение на художествените изкуства
има много имена, които ме впечатляват ,не
бих могъл да изброя всички но ще спомена :
Марко Джорджевич , Дарил Мандруик
,Едуард Гуито , Паул Боонер ..

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

Всяка форма на изкуство предизвиква  в мен
тръпка  , не бих могъл да се огранича само в
книги, филми и музика .Човек може да види
линия ,да изпита трепет или вдъхновение в
керамика , старинно оръжие  или
архитектура .

11. Занимаваш ли се с 2д? Според мен 2д то е част от 3д  ,не се
чувствам обаче  уверен, засега  се занимавам
с 2д само за моите си потребности, като ми
се наложи.



12. Кой софтуер/ и използваш? До 2002 работех на 3дстудио макс , днес съм
се отдалечил много от тази програма  ,сега
работя  на Мая, Zbrush, Фотошоп   , бил съм
на семинари и обучителни уъркшопи  на
блендер,  но не съм работил по проекти с
него .

13.
Какви хобита имаш?

Спортувам - играя тенис на маса вече 20
години , в момента играя  в Б северозападна
група за  Локо  Горна Оряховица .
От много дълго време се занимавам със
реставрации на старинни оръжия  и
колекционирането им .
Обичам  мотоциклети , от кросови до ретро
машини .
Харесвам и яхти , преди време съм си
изкарал международен сертификат за
капитан  ,надявам се някои ден да
притежавам собствена яхта .

14. Какви са ти бъдещите
планове?

Най-голямото ми желание е да успея да
възобновя работата на екипа на бившото
студио Даггер - гамес ,това е екипа създал
Дименсити и  Хазен и е третото студио
доскоро в бг издало игра ,то е единственото
което е работило извън София .

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

Бих искал да им напомня че 3д  и 2д са
развитие  на художествените изкуства .
Първо би трябвало да се запознаят с тях ,3д
то е просто инструмент ,това е един сложен
молив бих казал ,но преди да се научиш да
държиш молива, трябва да знаеш какво
искаш да нарисуваш с него и как да го
постигнеш 

16. Изпрати съобщение на
читателите.

Бъдете себе си и после бъдете българи.
Аз лично мога да кажа ,че няма нещо от
което да ме е срам от моите предци .

Информация за картината:
не зная дали имате в предвид някоя определена картина ,затова си избрах една
Това е монстер  (гаме модел) смес между –рак ,медуза и с рапанени  плочки по него

* Връзка към изображението http://marin3dbg.pochta.ru/9c.jpg
17. Кажи ни малко за процеса си

на работа за да направиш тази
творба? (вдъхновение,
концепт, изработка)

Това е тест модел по проект за игра ,които
развивам от около 3 години .Работното
заглавие на проекта е Пътят на Заа. Понеже
самия проект  е свързан с една коренно
различна реалност от нашата ,изисква  добре
обоснована  и обособена екосистема .Аз
през свободното си време правя по някой
такъв тестов модел , който ми спомага да
усетя  атмосферата на света на  Заа

18. Колко часа/ дни
(приблизително) за да я
направиш, а за рендване?

Не съм правил някакви точни равносметка
но  към 3-4 дена.

19. Kaкъв софтуер? Мая , збръш и фотошоп



20. Пипната ли е на фотошоп? Самата картинка не, с изключение на
добавената малка картинка за полигони и
мрежа в горния десен ъгъл.

Относно лиценза на изображението :

21. Продава ли се? Не съм се замислял .

22. Оригинален размер на
изображението

23. Може ли да се използва за
списания, уеб галерии,
публични мероприятия?

да

24. А за лична употреба (десктоп
тапети, плакат)?

да

25. Допълнителни клаузи
(лиценза го определяте Вие
създателите, така че може да
пишете каквото искате
(примерно картинката не
може да се използва в неделя
по обяд, или в сайта: и
посочвате моя сайт примерно,
или че искате само
представяне без да си давате
творбите наляво и надясно)

Точно тая не е свързана с конкретен
работодател, така че може да се използва
навсякъде.

ЗАБЕЛЕЖКА!!! АКО НЕ ПОСОЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ЛИЦЕНЗА СЕ СЧИТА ЧЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА
СПОДЕЛЯТЕ СНИМКАТА СВОБОДНО, КАТО
ПУБЛИКАТОРА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ВИ ПИШЕ
КАТО АВТОР НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО.

Контакти:
25. работа в момента: Като фреелансер

26. *е-mail: m_kranzov@abv.bg

27. web: http://marin3dbg.blogspot.com/

28. Връзка за снимка
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Моята околна среда в играта: Hazen





Моята околна среда в играта: Earthrise
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