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Разкажи нещо за себе си:
1. Как се казваш? 
Цветомир Георгиев

2. От къде си? 
Враца

3. С какво се занимаваш? 
С нещо много  високодоходно и 
не много ангажиращо. 

4. Какво образование имаш? 
Средно, 

5. От кога се занимаваш с 3д?
4-5 години

 6.Как се запали с 3д от малък 
ли?

Не бях много малък... Помня, че вече бях възмъжал по един или друг 
начин. 

7.Вашите (роднини, приятели) знаят ли с какво се занимаваш или си 
мислят, че само топлиш компютъра?
За родителите ми си мислят че съм хамалин в София. Отначало майка 
ми не приемаше като и казвах, че стоя по цял ден пред компютъра, но 
като и казах че ми дават заплата над 500 лв. и си промени решението.  
Приятелите ми се кефят на работата ми. 

8. По-колко часа на ден стоиш на компютъра?
    8-12 часа все пак времето е пари ;)

9.  Правиш ли упражнения за очите и другите части от тялото?
Ако ходенето до кенеф и преместването от компютъра до 
кревата се броят за упражнения, а за очите нищо.

10. Имаш ли приятелка:) извинявай но все пак. И тя какво 
мисли за творбите ти?
Имам тя много харесва работите ми и ме подкрепя напълно, 
най-вече на заплата. 

11. Каква музика слушаш?
Нямам определен стил в зависимост от настроението може да 
слушам и метал и релакс. 

12. Най-забавната случка в твоя живот?
Един път на село видях кучето да се опитва да опъне една 
овца, помня че много се смях. сигурно имам и по-забавни но 
сега за това се сетих.

13.Какво мислиш за България? Определяш ли бъдещето си 
тук?
Има бъдеще докато има ток, интернет и PC-то работи все едно 
къде си по света.

14. Работил ли си като freelancer за чуждестранни фирми 
или смяташ че условията не са добри и търсиш други 
алтернативи?
Работех като freelancer за една американска фирма преди 
време, но вече не. 
Сега си работя за най-голямото,  студио за игри в България 
„Masthead” студио.



Януари 2010  2 

Профил: Христо Петров 

14. Имаш ли деца, ако не искаш ли? И ще ги пратиш ли в чужбина ако 
имаш?
Аз още с мен не знам какво да правя ти ме питаш за деца, но все пак 
ако имах деца сигурно ако трябваше да ги пратя в чужбина бих ги 
пратил някъде близо може би малко по Гърция да берат маслини. 

15. Любими филмови сюжети?
Не мога да се сетя сега.

16. Имаш ли приятели (компания)?
Имам в ICQ-to и скайп си изкарвам понякога много яко, а се 
е случвало и да се видя с тях тогава е наистина става много 
интересно. 

17.Къде излизате и по-кое време? Ако не излизате какво правите?
Не излизам много, но като се случи това ходя до магазина, до 
работата, и тука до един парк. но той е далечко на 500-600 м, а 
гледам много да не се отдалечавам, пък и навън не е толкова 
интересно в интернет има много по-яки работи. 

18.Има ли достатъчно алтернативни места за забавление в България 
освен кръчмите и дискотеките?
Не знам сигурно има, трябва човек да излиза, за да разбере, но съм 
гледал по телевизията че има много интересни места в София, но е 
по-безопасно да си стоя вкъщи засега. 

19.С какво можем да подобрим страната за младите?
Според мен в страната си е ОК няма какво да и променяме толкова, 
климата е добре, може би малко трафика в София да се бутне, но не 
е болка за умиране. 

20. Упражняваш ли се (спортуваш ли) или компютъра е висша 
форма на упражнение;). Ако да какво?
Правя по 1-2 лицеви опори на ден, и с едни гирички тука ги 
местя.

21. Каква работа в 3д искаш или предпочиташ то да е хоби?
Ако хобито ти е работа от това по-хубаво няма. 

22. 2Д Арта влияе ли на цялата работа. В този концепт, който 
правиш използваш ли традиционни похвати като едно, дву 
точкова перспектива, композиция? Разкажи ни малко за тях.
Занимавам се с 2д но по-скоро правя 50/50 рисувам и 
колажирам, просто търся някакви бързи идеи, а за похвати 
може би ако знаех някои щях да ги ползвам. 

23. Какви форми харесваш по-заоблени (флуидни) форми, по-
ръбати или зависи  от клиента?
Органичните форми ми харесват повече – заоблените.

24.  В работата си залагаш повече на качеството или на 
бързината?
И на двете.

25. От кога си член на 3дбг? 
Откакто почнах да се занимавам с 3д. 

26.  Коя е последната ти творба / проект? 
Те са за работата ми за Masthead студио, не мога да ги 
коментирам  докато не излезе играта, по която работим.

27. Кои са ти любимите творби / артисти (може и твои), които 
са ти повлияли? 
Aaron Sims , Giger. 
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28.  От къде се вдъхновяваш (книги, филми, музика)? 
Книги не чета защото ме мързи, но от филмите и музиката черпя 
муза. 

29. Занимаваш ли се с 2д? 
Малко. 

30. Кой софтуер/ и използваш? 
Много са: skype , icq , winrar, FlashGet, Microsoft Office, photoshop, 
3dmax, zbrush и тн.

31. Издай тайна от кухнята най-честите ти рендър настройки?
Ами то нямам определени настройки, понеже не съм добре с 
английския щракам там то накрая излиза все нещо.. на принципа 
на опитите - ако стане, но като цяло пускам това GI и слагам там 
материали и текстури. 

32. Как правиш UV mappinga на текстурите, а самите тях?
С 3д макса , текстурите с фотошопа.

33. Най-често използваното ти осветление (примерно една директна 
с GI)?
Ами лампа слагам и сенки. 

34. Какви настройки използваш за камерата, също правиш ли 
анимационни презентации за клиентите си?
О не, не съм се занимавал, но звучи скъпо трябва да опитам може да 
паднат някакви пари и от там. 

35. Какви хобита имаш? 
Правя разни дисекции на животни, 

36. Какви са ти бъдещите планове?
Да натрупам много пари,  

37. Посочи някой насоки на тези които искат да се занимават с 
това от къде да започнат?  
Знам ли, да си инсталират 3дмакс и zBrush. Да се заредят с 
много видео уроци, ако не разбират английски да гледат само 
като мене то пак се разбира какво правят хората там.

38. Изпрати съобщение на читателите. 
Имам хижа в стара планина, карам западна кола и взимам 
доходи над 500лв. Нищо не търся и нищо не ви предлагам 
просто се хваля. 
 
Информация за картинките:
39. Кажи ни малко за процеса си на работа за да направиш 
тази творби? (вдъхновение, концепт, изработка)  За всяка по-
отделно освен ако не са близки...
Процеса на всичките е еднакъв, почвам в 3д макс, после го 
моделирам в zBrush и накрая пак го слагам в 3д макс и го 
рендвам.
 
40.Колко часа / дни (приблизително) ти отне за да ги  
направиш, а за рендване? За всяка по-отделно те са различни, 
не мога да кажа общо за колко, но като цяло по 2,3 до 4 дни за 
всяка.

41.Kaкъв софтуер? 
Еднакъв е за всичките: 3дмакс, zBrush, фотошоп 

42. Пипнати ли са на фотошоп?  
Всичките са пипани накрая в фотошопа.
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Относно лиценза на изображенията :

43.Продават ли се? 
Ако някой се излъже да даде някой друг лев ги продавам барабар с 
моделите и текстурите.
 
44.Оригиналният размер на изображенията е:
Ако става дума за принтиране не са големи  колкото един лист от 
тетрадка да са максимум поне така като съм ги принтирал толкова 
излизат, то и без това в принтера ми не влизат по-големи листове. 

45.Може ли да се използват за списания, уеб галерии, публични 
мероприятия? 
Може, само да се пише името ми. 
 
46.А за лична употреба (десктоп тапети, плакат)? 
Може. 

47.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) 

Нямам претенции, само да пише че са от мен на автор, да се фукам 
после. :)

Контакти:  

49.  е-mail: psychoart123@abv.bg
 
50. web: няма 
 

51. Работа в момента: 
Masthead studio

52. skype, facebook, myspace, icq, deviantart?

skype : psychoartist 

53.  Страници които посещаваш?
urod.ru, fishki.net , flirt4e.com, gepime.com , 3dbg, mobile.bg, 
graphilla.com и др.

54. С какъв ник да те намерим там?
alfred hitchkock , biqeba, hardcore84

55. Какво желаеш да чувстват хората когато гледат вашите 
произведения?
Отвращение, възбуда, удивление.

56.  Може ли да разкажеш малко за креативния процес? От 
къде идват идеите?
Най-хубавите идеи се “раждат”  в малката стаичка.

57. Отговаряш ли на почитатели?
Отговарям.

58.  Играете ли компютърни / видео игри?
Като имам време играя.

59. Коя е най-голямата ви цел в 3дто?
Да направя 3д филм по-хубав от Аватар. 
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60. По кои принципи се водиш и винаги спазваш докато правиш 
творбата? 
Нямам принципи нито идеали, не обичам да ме спира нещо. 

61. Желаеш ли да помогнеш на безплатната инициатива 
„Популяризиране на Българското”?
Да щом е безплатно. 
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