Arbetsprov VFX-artist 2022

Datum: 2022-02-11

Arbetsprov för VFX-artist 2022
Arbetsprovet består av två uppgifter: en bilduppgift (1) och en bildanalysuppgift (2).

Uppgift 1: Bilduppgift
Du ska skapa 3 bilder som var och en beskriver en stämning och ett motiv utifrån
beskrivningarna nedan.
• Bild A: ska visa en kamp som utspelar sig i månsken.
• Bild B: ska beskriva ett kyligt möte i en varm miljö.
• Bild C: är en bild med ett valfritt motiv (kan vara något du har skapat tidigare).
Du får skapa bilderna i valfri och för dig bekväm teknik (t.ex. CGI, foto, teckning, målning).
Ladda sedan upp bilderna i ansökningssystemet (Alvis) som bilagor till din ansökan.
Utöver de tre bilderna kan du också bifoga en länk till din egen portfolio (om du har någon).
Bifoga i så fall länken i ditt CV.

Uppgift 2: Bildanalys

Beskriv hur följande berättarkomponenter påverkar berättandet/känslan i den här bilden.
1. kompositionen
2. ljuset
3. färgerna
4. kameravinkel

Svaret bör inte vara mer än en halv A4-sida (teckenstorlek 12 punkter). Ladda sedan upp filen
här i ansökningssystemet (Alvis) som bilaga till din ansökan.
Information om bildformat
Bild A och bild B ska vara i formatet 1920 x 1080 pixlar (bredd, höjd) och filtypen ska vara
JPG. Filstorlek max 20MB/bild.
Upplösningen på bilderna ska vara anpassade för webben (72 dpi/ppi). Alla bilderna ska
namnges enligt mönstret: Förnamn_Efternamn_bild_X.
Om du av någon anledning behöver skicka in bilder som överstiger maxgränsen kan du
skicka dem via till exempel Sprend (eller liknande tjänst) till vfxartist@xenter.se. Var extra
noga med att ditt för- och efternamn finns med i filnamnet så att vi kan koppla dem till rätt
ansökan.
Bifoga även en bild av dig själv
Utöver arbetsproverna ska du även bifoga en närbild på dig själv. Filtypen ska vara JPG.
Denna bild är inte en del av arbetsprovet och kommer inte att bedömas. Bilden är för
identifikation, så en selfie taget med mobilkameran fungerar utmärkt.
Filen ska namnges med ditt förnamn och efternamn.
Angående bedömning av Bilduppgift 1
Bedömning av provet görs utifrån din förmåga att utifrån en bestämd beskrivning skapa en
bild som med hjälp av ljus, form, färg och bildkomposition skildrar en stämning och situation.
Frågor angående detta arbetsprov?
Om du har några frågor angående arbetsprovet, skicka dem till vfxartist@xenter.se glöm inte
att ange ditt namn och att det är VFX-artist du har sökt till.
Lycka till!
VFX-artist, Xenter Yrkeshögskola

