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Met een digitale camera en Adobe Photoshop CS4 houdt

niets je meer tegen om fraaie portretfoto's te maken. ln dit

boek lees je hoe je je foto's door middel van eenvoudig te

volgen handelingen kunt bewerken en verfraaien. Verbeter

goede portretfoto's en leer hoe je een middelmatige foto in

een ware publiekstrekker kunt veranderen, Verwijder vlekjes,

geef de afdruk een specifieke kleurtoon, voeg special effects

toe of boots de klassieke belichtingsmethoden na. Gebrruik

je nieuwe vaardigheden om schitterende, professioneel

ogende portretten te maken!
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It'l tnDtNû

is onder zowel professionals als amateurs een valì de populairste

lotografische discþlines. De aantrekkingskracht van het portret is de connectie

of de relatie die gecreëerd wordt tussen (aanvankelijk) de fotograaf en het model

en (ater) het model en de kijker. Deze relatie heeft een dimensie die eenvoudigweg

niet aanwezig is in (bijvoorbeeld) landschapsfotografie. Met portretten is het de

suggestie van het verhaal die zo aantrekkelijk is.

Behalve dat u iets interessants en betekenisvols over de gelotograleerde persoon

moet laten zien, moet u voor een echt goede portretfoto veel weten over licht

en compositie en natuurlijk over de precieze werking van de camera. Soms

kunnen zelß de beste bedoelingen een middelmatig resultaat opleveren, doordat

de apparatuur niet goed werkt, het concept eenvoudigweg niet interessant genoeg

is ol doordat er geen klik met het onderwerp is. Als dat gebeurt, ga dan niet bij

de pakken neerzitten - de foto kan nog worden gered. Foto's kunnen altijd nog

verbeterd worden met behuþ van Photoshop. Dit boek bevat talloze oefeningen

waarin stap v00r stap wordt uitgelegd hoe u middelmatige foto's kunt redden,

herstellen en oppeppen, resulterend in iets waar u met recht trots op kunt zijn!

In meer dan 65 oefeningen leert u hoe u verschillende problemen kunt

oplossen en foto's iets extra's kunt geven. U leert hoe u kleuren kunt corrigeren

en verbeteren, indrukwekkende lichtellecten kunt creëren (zonder een dure studio-

inrichting), high- en lowkeyfoto's kunt maken, achtergronden kunt introduceren,

de gelaatsuitdrulùing van het model digitaal kunt veranderen, interessante

lenseflecten kunt toevoegen, kleurenfoto's kunt omzetten in zwart-wit, fotografische

stijlen uit het verleden kunt nabootsen en de werkwijze van beroemde lotografen

kunt imiteren. Als u alle trucjes, tþs en technieken hebt doorgewerk, kunt u

lotograferen als een professionai.

Essentieel voor een goede portretfoto zijn scherpte,

een kleine scherptediepte om de persoon in kwestie te

benadrukken en het zo fraai mogelijk afwerken van de foto,
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1fl BELICHTING, APPARATUUR EN TËCHNIEK

HnRottrlARE

T\it boek gaat met name o\,er rvar u aLlemaal

IJr., ltro',ortlop kunr docn zodra u de loro

eenmaal gemaakt hebt. Dit betekent echter niet dat

u niets hoeft af te weten van de apparatuur die u

nodig hebt om überhaupt goede foto's te kunnen

maken. In dit gedeelte besteden rve aandacht aan de

camera's, lenzen en belichting die u nodig hebt voor

die allerbelangrijkste eerste stap.

I Cu...ul die u kr¡nt

I gebLuiken voor het maken

van portretfoto's ziin de digitale

compactcamera, de plolcssione-

le compactcamera en de digitale

SLR-carnera. Om poltretfotol

met goede vootgrondscherytc

en een beperktc schelptediepte

te maken hebt u cen digitale

SLR-camera nodis.

ANRrooc oF DtctrAAL?
Laten rve beginncn mct dc vlaag: film oldigitaal? Hoewel fihl þlicl-
clen- of' glootlormaatfihn) geschiktcl blijlt vool landschapslotoglafic,

zijn de voordelen van digitaal voor p0rtrctfotosfafie overduidelijk. Al
in 2004 r,cld de yelkoop van analoog volledig ovclvlcueeld dool die

van digitaal.

Celtrnns
De volgende vraag dic u uzcllmoet stellen is: rvelke carrera hel;

ik nodig? Een eenvoudige compactcarncra) een ploGssionele

compactcamera ol een digitale SlR-clrrcra? Ecn cn ander is

nitclaard aflrankelijk van urv budget en nrv aspilatics. Voor velen is

een digitalc cornpactcamera prima. Voor enkele euro's rrccl hcbt u al

een meer professionccl rnodel, rret extla luncties. Deze carricla lijkt

op een mini-SlR-carncra cn bicdt extra contlole, r'esolutie en zoour)

¡naar heeft nog steeds geen r,envissclbalc lens.

Behah'e technische verschillen, zoals CCD-Luis cn de prestaties

van dc lcns, hebben gervone compactcamela's kleinelc, goedkopele

lenzen dan dc prolcssionele compactcamer'a's. Beicle liebbcn ccn

kleinere CCD clan ccn spicgeh'eflexcanìera. Dit kolnt neer op eerl

veel koltere brandpuntsaßtand. Plima vool rnaclolotografie, maar'

het betekent rvel dat de schelptedieptc bij hctzelfcle clialLagrra tot r.ijf

keel zo groot is als bij een SlR-carrela, zondcl dat clit aangepast

kan rvolden. (De scherptediepte is de zone van schcr?tc varì \¡oor

tot achtcl in hct beelcl.) Vool portletten is er niets ergels dan tc vccl

scherptediepte. In plaats van clat het model l'ordt benadlukt, r'oldt
de achtergrond even schclp als de voorBrond. Olrjecten die op het

moment \¡an fotoglafelen vclal lckcn, liiken dan uit het hoold van

llet rnodel te groeien. Nrtuurìijk zijrì cl morreutflr uriìr0l) glote

scherptecliepte t'enselijk is; bijvoorbecld bij scènes rnet elementen die

cen contextueel detail vormen ol een eigcn vclhaal vcltellen. h de

mccste gevallen is een kleine scherptecliepte cchtcr lict best en met

eer compactcamela hel¡t u die optie eenr.oucligrveg niet.

Een andcr plobleem van digrtale compactcarrera's is dat dc lcns

stanclaald is cn gccn goecle zoomlactor heefi. Toch u,ordcn zc stccds

gebruikt vool closc-ups met de groothoekinstelling, niet r,eltckcning

tot gevolg allcs rvat zich dicht bij de camera l¡er.inclt (lcdernaten, dc

neus ol het hclc hoofd), rvoldt cla¡r oveLdLeven weergegeven.

Een eoed complornis is de piolesionele compactcamela. Dezc

heeft een gloterc zoorrfactor (doolgaans r.rjf tot tien keer), zodat u

verder rveg krurt staan en kunt inzoonen, met minder veltckcning

tot gevolg. En lioc glotel de Ìl'andpuntsafstand, hoe kleiner de

scherptedieptc ccnl'in¡r'insituatie clus.

X'Ict goede þrofesionele) compactcamela's kunt u nantullijk

nitstekencle foto's rnaken, rraar \roor echte kl'aliteit Ìroet u rlccr

tijd bestcden aan dc posploductie ol investeren in een dig-italc SLR-

carrcla. Als u vool dit laatste kiest, rnoet u echter ook u'ctcn u'clkc

lenzcn u nodig hcbt.

l:^ï:,1'îiîJ,iÏ;,,
ccn goeclkoop irxtapmodcl.
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[,Iet een lange telelens kunt

u iemand stiekem fotogra-

fenn. (300 mm, f/6.3, l/600 $

I*::::rn:*:å:ir
veroorzaakt, kan rvolden aan-

gewend voor dynamische close-

ups. (28 rnrn, l/3.5, l/1000 s)

LENzEN
Veel mensen die een digitale SlR-camera aanschaflen, rvillen er gelijk

een superzoomlens bij nemen. Een 28-300rnmlens lijkt de perfecte

lens, met een groothoek aan de ene kant en een lange brandpunts-

aßtand aan de andere kant. Een superzoornlens biedt echtcr niet

dezellde ku'aliteit als een lens met vaste blandpuntsafstand. En dat is

nog rnaar het begin. U moet ook rekening houdcn mct de crop-factor

(hoewel dit ook geldt voor prìmaire lcnzcn).

Er is verschil in kwaliteit tusscn lcnzcn met vaste en variabele

brandpuntsalstand omdat de huidigc generatie digitale SlR-camera's

eerì sensor bevatten die kleinel is dan een 35rrm-fiIm. De sensor

bevindt zich in de body van de camera, zodat hij alleen het middelste

gedeelte van het door dc lens vallende licht opvangt. De redenen

dat fabrikanten dit zo ploducclcn, zijn technisch van aard zo heb-

ben CCD's vooral lechte lichtinval nodig om hct beeld goed vast

te leggen. Aan de rand van dc lcns is hct licht veel rvispclturiger'.

NIen gebLuikt dus alleen het middelste gedecltc van de lichtinval,

e¡r dit veroorzaakt een anderhall keer zo glotc blarìdpuntsaßtand.

Het resultaat is dat een 28mrnlens een blikveld van ccn 48mm-lcns

oplevert - niet echt gloothoek, maal rvel mct allc vcltekcning \¡an cen

gloothoeklens. Een andere ¡edcn orn supclzoomlcnzcn tc vermijden

en kor"tere zoomlenzen of plirraiic lcnzen tc kiezcn hccft te maken

rnet diah'agma. Hoe grotcl de zoom, hoe kleiner het dialragura bij de

groothoek- cn de tclelenskant. Bij telelensfoto\ is het dan la$ig om

trillingen te voorkomen, maar bij groothoekfoto\ betekent het dat u

in plaats van een solide l/ l.B, rvaarbij de achtergrond onscherp wordt

In de bovenstaande loto

ziet u dc vertekening r,au

het clicht bij het ondenverp

gcbluikcn van een groothoek-

lens. (28 mm, î/2, l/125 s)

aþbeeld, een f/3.5 olll4 kLijgt uitgroeiend tot l/5.6 tegen de tijd

dat u de zoom tot 60 mm hebt gcklegen.

\\ht is dus de beste lens voor portretten? De 35r¡m+tandaaldlcns

voor portretten is een 50mm-l/1.BJens, voor alle cameratypen. Op

een digitale camela levelt dit een beeldhoek van een T5mrnlens op,

maar dit is niet erg, aangezien het de crop beperkt. Elke lens van

50 tot B0 mm is geschikt vool standaardportretten) maal'mindel voor

g'oepsfoto's. Hienoor hebt u een 28mmlens nodig, r,aL neelkomt

op een beeldhoek van 42 rnm. Onthoud dat zelß een 28-70mm-

zoornlens een beter dialragmabclcik heeft dan een 28 300mm-

superzoomlens. Een laatste mogelijkhcid is het gebruiken van een

100-200mm-telelens, waarmee u op afstand kunt fotografelen. In

deze situatie hebt u mindel aan een plirnaile lens, omdat het hier-

rnee moeilijker'is om goecl te kadcrcn. (U kunt niet ei'en snel naar

achtelen en voren lopen orn cle compositie kloppend te kLijgen.) ['let

telelenzen hebt u ook een aanzienlijk kleinere scherytediepte; het

extra diafì'agma rnaakt het dus allccn rriaal moeilijker om de vereistc

kolte sluitertijd te klijgen, in plaats van een onscherpe achterglond.

Een 170-3OOmm-zoornlcns gcelt u snellere dialì'agma's dan een

2B 3O0rnrn-supelzoomlcns.

Vool deze foto is de telelenskant

van het zoombercik gebruikt en is

de fotograaliets verdel l'eg gaan

staan. Geen vertekcning in dit

geval. (140 rnm, 72, l/125 $

?5
..#-trti-

À,Iet een lange lens wordt

het pelspecticf gecompri-

meerd en de beeldhock beperkt,

zodat het ondenvelp geïsoleerd

worclt. (300 mm, l/6.3, l/400 $

(-ì¡¡-r¡rlhu'k
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HnRotllARE

Pruuarnr T.ENZEN

Een primaire lens is een lens met een vaste brandpuntsaÊ

stand, in tegenstelling tot een zoomlens, die een variabele

brandpuntsafstand heeft. Het voordeel van primaire lenzen

is de kwaliteit. Ook krijgt u bij dezelfde brandpuntsaßrand

met een primaire lens een groter dialragma dan met een

zoomlens.

LlcnrEN, cAMERA, ACTIE!
Hoe goed u het model belicht, maakt het verschil tussen een getvone,

saaie foto en een lantastische foto. Hoewel belichting een onderwerp

is waarmee ik een heel boek kan urllen (ik kan talloze voorbeelden

geven), zullen we hier kort enkele verschillende ver.lichtinessoorten

beschrijven.

O¡,tcrvlNcsLrcnt
De meest eenvoudige en directe manier van belichten is door middel

van natuurlük of'omgevingslicht'. Hoewel u de richting en sterkte

hiervan niet kunt aanpassen, kunt u wel de belichtingsinstellingen van

de camera veranderen. Natuurlijk licht kan worden gebruikt voor het

belichten van onderwerpen binnenshuis. Dit levert zeer mooi, zacht

en difluus licht op, met name als het bewolkt is. Minder eflectief is

direct, helder zonlicht, dat het onderwerp geen recht doet en ook te

veel en te dynamische lichtschakeringen voor de camera oplevert.

Een manier om dit op te losen is om de schaduw op te zoeken eÌl

een rellectiescherm te gebruiken, dat een zacht, llatterend eflect geeft.

Denkt u bij het gebruiken van natuurlijk licht binnenshuis rvel aan de

vereiste lange sluitertijd? U hebt dus een statiefnodig om uw camera

stil te houden

WorrR¡,ru
lVolfraam is een andere, r'eel minder geschikte lichtbron. In gloeilam-

pen wordt doorgaans gebruikgemaakt van wolfraam, dat echter een

zwak licht en vaak een oranjerode gloed geeft. Gebmikers van film
kunnen dit proben:n te corrigeren door kleurenfilters ofspeciale film
voor lagere lichttemperaturen te gebluiken. Gebruikers van digitale

cameral kunnen de witbalans op hun camera instellen, maar vaak

levert dit niet het gewenste resultaat op,

Speciale wolfraamverlichting voor fotografie is beter dan gloei-

lampverlichting en goedkoper dan elektronisch flitslicht þtrobosco-
pen). Deze verlichting heeft een hogere temperatuur (eerder 3200 K
in plaats van 2500 K) en heeft dus minder correctie nodig. Het licht
is ook helderder, wat ploblemen met de belichting en lange sluiter-

tijd kan voorkomen. De constante lichtbron vergemakkelijkt ook het

schikken van de compositie en het vinden van dejuiste belichting

(aangezien de lichtmeter van de camera kan worden gebr"uikt). De

nadelen zijn dat speciale wolfraamverlichting heet kan worden en dat

het licht fel is. (Vanrvege de hitte kunt u geen diffusors op de lamp

zell gebruiken.)

Het portret rechts is

gemaakt in natuurlijk zon-

licht dat door het raam achter

het model valt, en secundair

licht van een reflectiescherm op

de voorgrond. Het resultaat is

zacht, natuurlijk licht.

Een wolfraam-

lamp is goed-

koop, maar warm,

Bovendien is het licht

fel en heeft het een

lelijke kleurzweem.

I W..k.n in een stuclio

I ¡i.a, de portretfotograal

meer mogelijkheden op het

gebied van lichteflecten. De foto

links wordt gekenmerkt door

fel, direct licht van opzij, wat

een kunstmatie eflect met veel

contrast geeft.

Gebruik dit handreflectie-

scherm om licht naar het

model te kaatsen en schadurven

af te zwakken.
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SNrr-r-E LËNZEN
De uitdlukking'snelle lens'hecft niets te makcn rnct het ver-

nlogen orn sncl scherp te stellen, rÌraar mer het grootst rnoge-

lijke dialì'agma. Hoe glotel het dialì'agma, hoc meer lichr el

in dc camera valt, en hoc korter de sluiteltiid. Vooral bû een

telclcns is het belangrijk orr voldoeude licht te hcbben. zodat

u een koltc siuitertijd kunt sebruiken.

Er¡rcrnoNlscHE FLrrs
De ultierrc belichting is elektronisch flitslicht. Dit kan ccn alles-in-

één-Lrnit zijn (clic goeclkopeL is) oleen elotc voeding rnct losse llitskop

onvatten (cluuLdcr). Dc flitsel zelf produceelt een korte flits van zeer'

fel, l'it licht. IlitseLs bicdcn cliverse voolclclcn. Het licht woldt nict

hcct, cliflusors zoals palaplu's en soltboxen kLunen rvolden gebluikt

om cflen, difhnn licht te krijgcn, en cle kleurternpclatuur is hetzelfde

als dic van claglicht. Er zijn echtcl ook naclelen. Allcleelst zijn de

systernen duuldel' dan l'olh'aamlurits, hoelel er' ook øocdkopele Lurits

verkdjgbaar zijn. Ook rnoet u lìet licht, omdat het om flitslicht gaat,

met een handlretcr mctcrì en de car¡era aan cle flitsunit velbindcrr.

I)e handmeter' acti\¡eert dc flitser en vertelt r¡ hoe u de carrela rÌroct

instcllcn. Nornaal gesprokcn stelt u de sluitertijd in op een tijd dic

cle carncla net het licht kan synchloniseren rrccstal l/125 s. De

klacht van de llits bepaalt ven'olgcns het diafiagma. Als u ninder.

scherptedicptc wilt, rnaak de flits dan zr'r'akher en gebruik een gr'oter

dialìagma.

Kr¡uRrurtprRATUUR
¡\l het licht heeft een bepaalde kleurtemperatuur, gcrneten in

keh'in. Daglicht lond het rniddaguur'is doorgaans 5500 K. en

dit is n'at cligitale cn analogc camera's gebruiken orl rvit als

r'r'it alte beelden (erÌ niet rnct ccn klculzleem). \\¡olfiaam en

kaalslicht hebben een veel lagelc kleurtem¡rclatuur eu procluce-

len, indien niet gecordoeercl, een oranje of rode zrvccm. Zcer'

heldelc lLrcht en sneeu\{ hebben een hoge kìeurtemperatuul cn

proclucelcn een blauu,e zn'eem. Digitale camera's hebben een

zogeuaamcle rvitbalans, die dc scènc evalueert en de kìeurtempe-

ratuur'\¡an het licht probccrt te conìpcnselen. L- kunt de instel-

iingen ook zell aanpassen.

.,\ls u op locatie lìrto-

grafeen, speelt het

weer een belarlEüke rol in

hoe de klcurtcnpelatuur van

het licht r,r'ordt vastgelegd

- en hoe u hierop leageclt.

Diepblaune lLrchten, zoaìs

hieronder'. hebben een

hogex: klcurlempcratuur'.

(iel¡nuk cle witbalans om de

blaulve nveem te velhclpen.

.-:1¡ ¡ rrii' r' :uíiir¡J.':

Het vooldccl van het

gebruikcn van cen

soltbox vóór clc flitscL is

dat het licht zachtel wolclt.

De eerste loto is gemaakt

zonder softbox, r'at hatde

schadurven tot gcvolg heelt. -\ lrL :,r;iii;lr
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oe meer u \'veet over belichting en hoe u

licht kunt manipuÌeren, hoe meer u later in

Photoshop met uw portretfoto's kunt doen. De

meeste efÏecten kunnen echter met elektronische

flitsunits in de studio worden bereikt. Maar dit

betekent niet dat u met andere lichtbronnen geen

goede foto's kunt maken - het betekent aileen dat u

minder mogelijkheden hebt.

lSxn:;îïîîl:î'''
de te fotografercn pelsoon. Dit

creëert detail in de schaduwen

en highlights op het gezicht. Dc

aan de softbox gekoppelde flitser

geelt zacht licht.

NeruuRr-r¡rucHr
Als u begint met natuurlijk licht, zijn er nvee mogelijkheden. Aller-

celst kunt n de persoon naast een groot raam plaatsen en het bin-

nenvallende licht door middel van licht, filrnachtig mateliaal (zoals

neteldoek) velspreiden. Dit creëert zacht licht en zachte schaduwen

op het gezicht, met name brj bei,volkt rveer. Plaats het model hallin
het licht, zodat op de ene hclft van het gezicht licht valt. Als het zon-

licht echtel lel is, kunt u een reflectiescher'm gebruiken om het licht

naar het rnodel te kaatsen. Zorg eruoor dat hij of zij niet direct in

het licht zit, want anders zal hij ofzrj de ogen moeten toeknijpen cn

ontstaan er diepe schadunen en te veel lichtschakelingcn

Wolrr,¡¡tvtLlcHt
\'Volfraamlicht is een soort dlaagbare zon. Het creëert diepe scha-

dunen en zal de tcxtuur en onr,olkomenlieden van de huid duidelijk

zichtbaal maken. Gebruik een rellectiescherm om het licht van dc

lanrp naar de kant van het gezicht waarop het licht niet direct schijnt

te $'eerkaatsen om het contrast laag te houden. \'Volfraamlampen

werden onder andele gebruikt vool dc klassieke Holll,r'voodportretten

in de jaren der'tig en veertig van dc vorige eeurv.

Flrrslrcur
Elektronisch flitslicht biedt cle beste combinatie van belichtingsty-

pen en +tijlen. Gebruik de flitser zonder diflusol voor harde, diepe

schadulven ol gebruik een paraplu ol soltbox om het licht zachtel' te

rnaken en te verspreiden, voor een eflen en flatterend e{Iect. Beide

methoden hebben voor- en nadelen, en wat hct beste is voor dc loto

is alhankelljk van meerdele lactolen. Kleine fotostudio's gebruiken

meestal een paraplu, omdat cleze minder ruimte inneemt dan een

softbox. Het licht is mindet goed te controleren, aangezien de sprei-

ding groter is dan met een softbox, maar als u een groot gebied wilt

verlichten, is dit de l¡este optie. Een softbox geeft echter het meest

fìatteuze resultaat en voorziet, afhankelijk van de plaatsing, de scha-

dun'en van voldoende detail. De standaardpositie voor een flitskop is

45 gladen rechts van de camera en boven het hoold van het model,

naar beneden gericht. Zet voor effen licht aan de andere kant een

tweede softbox.

Als u echt los rvilt gaan, kunt u extra lichtbronnen toevoegerì

en deze instellen op verschillende lichtsterktes. De hoofdlichtbron

rvordt dan het hoofdlicht genoemd en de secundaire (zrvakkere)

bronnen de invullichten. U kunt velschillende accessoires gebruiken

voor cle belichting. Barndoors beperken de spreiding van het

licht, snoots richten het licht op éón enkel punt en grids rverpen

een schadulrpatroon over de scène. U kunt allerlei technieken en

rnethoclen gebruiken (ofin Photoshop nabootsen) om nr'v foto's beter

te maken.
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l#;;î;:r;i:'j;'#
een restaurant naar binnen, wat

h$nights op de achtergrond

creëeÍ. Een refl ectiescherm

weerkaatst het licht terug naar

de gefotografeerde persoon.
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Deze foto wordt qcken-

merkt door cen opvallencl

gebruik van dc flitscr. Dc flits-

kop is aan clc cnc kant vau het

model geplaatst. zorlat over dc

anclele kant van het qezicht een

diepe schadun valt.

t3ru,::m*îxîlrî,i.,
tc plaatscn, kunt u portretfoto's

maken in rlc Hollwvoodstijl van

dc jaren rlenig en veertig. H<t

licht in deze loto wordt buttcr-

flvbelichting genoemd. r'anwege

het schaduwellect onder dc



I

.. '.: '

':'

BrLrcHrrscssrrll¡rv 17

Door ccn lvollraamlamp

of flitser zonder diflìrsor rr

gcbruiken cn onclcr hct rnodel

tt'¡rlaatscn krijgt u donkerc.

mvsterieuzc schaduwcn cn een

macaberc sl'ecr. Gcbmik rlit

tfì'cct allccn als drama gelvenst

is.

l. kunr allerlei accessoires

voor elektronischc flitscrs

gebruiken om de vorm ofstijl

van de bclichting tc vcranderen.

Hier zijn barndoors gcbruikt.

om dc zijkantcn van het kader

in dc schaduu te houden.

t
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Lf .t maakt niet uit hoe goed digitale camera's zijn

L L t, zullen nooit de beslissingen kunnen nemen

die u, de fotograai moet nemen bij het maken van

een portretfoto. In dit gedeelte wordt beschreven hoe

u het meeste uit een digitale foto kunt halen en hoe u

Photoshop kunt gebruiken om datgene te bendrukken

wat beÌangrijk is niet alleen aan de afbeelding zell

maar ook aan de te fotograferen persoon. In de foto gaat

het bovenal om karakter, en het is dit karakter dat we

met deze techniek naar voren willen brengen. We zullen

spelen met licht en schaduwen om de leeftid, ervaring

en wijsheid van het model optimaal te benadrukken. We

beginnen met de veelzijdige opdracht Shadow/Highlight

van CS4, om het tonale palet van het beeld aan te

passen. Vervolgens passen we nog enkele instellingen

handmatig aan, om de puntjes op de i te zetten. Als

u de door de camera gegenereerde foto meteen zou

afdrukken, zou u de essentie van het beeld misschien

hebben gemist. Volg deze stappen en u zult ontdekken

wat er allemaal in het tonale palet schuilgaat!

Open het bestand met

de foto. Ga op de ach-

tergrondlaag naar Layer )
Smart Object ) Convert
To Smart Object. U ziet de

miniatuur in het palet Lay-

crs rreranderen in een slim

object. Ga nu naal Image )
Adjustments > Shadows

and Highlights. Markeer

Show More Options en

stel de schuifbalken in zoals

in de schermafbeelding. Klik

op OK om de wijzigingen

door te voeren.

bd' ¿;;oñ ----..-.--.-'ì

-

Maak een nieule

aanpassingslaag Levels.

Pas de schuifbalken onder

het histogram in het venster

aan zoals in de schermaÊ

beelding. We willen ecn

kopie van de zichtbare

lagen maken. Houd Ctrl/ffi
Alt/\ en Shilt ingedmkt en

druk op E. Ga naar Image

> Adjustments >

Desaturate en druk op

Ctrl/ffi+I voor inversic. Stel

de overyloeimodus voor deze

laag in op Overlay.

Bpreww

rtudls: m plek

. il\

I Vo.n on cleze seïnverteer-

Él a. ruug ..n Giussianuer-

vagrng toe met Filter > Blur >

Gaussian Blur. Gebruik een

straal van 20 tot 22 pixels en

klik op OK.

--?s:Klik op de aanpas

singslaag Levels elonder

en klik in het palet Adjustments

op de knop Hue/Saturation.

(Hìcrmee wordt een nieuwe laag

Hue/Saturation gemaakt.) Sleep

de balk Saturation naar links,

naar een lvaarde van 75.

\\¡e rvillen in deze foto

een superscherp effect.

Klik nogmaals op de laag

Smart Object en ga naar Fil-
ter)Sharpen>Unsharp
Mask. Gebruik de instellingen

van cle schermafbeelding en

klik op OK. Omdat dit toege-

past rvordt op een slim object,

kunt u deze instelling altijd

veranderen door in het palet

Layers op de laag te klikken.

T@lRGB
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Layer > New Fill Layer )
Solid Color. Kies een zeer

donkele, rijke bruintint uit de

kleurcnstaal. Klik op OK. Kìik

nu op het masker van deze laag,

ga naar het tabblad N,fasks en

klik op Invert.

\\¡e zullen een speciale

laag gebruiken voor het

doordrukken en tegenhouden

van dc kleurtonen. Ga naar

Layer > New > Layer. Stel

in het venster Nerv Layer de

modus in op Overlay en mar-

keel Overlay Neutlal Color Fill.

IGk op OK om de laag toe te

passen. Kies ecn klein, zacht

penseel en stel de dekking in op

10%. Schilder met zwart over

de rimpels en donkere details

van het gezicht orn ze nog don-

kerdcr tc maken.

Þ

Stel de voorgrondklcul nu

in op wit. Schilcler met het

penseel over de kleine highlights

in het gezicht om ze lichter

te maken. Doe dit wederom

voolzichtig. Nlaak specifieke

highlights, zoals de glirxtering in

de ogen, extra licht.

¡hrffi ¿À;---:;

g

-

"fu.--

Klik tot slot op de aarìpas-

singslaag Hue/Saturation en

vermindel Saturation nog méér.

U kunt nu op het maskel van de

aanpassingslaag klikhen en hierrcp

met een zwart penseel (met ecn lage

dekking) schildeLen om hier en daar

weel de oorspronkeliike kleur

tevoorschijn te lialen.

lð

fÕ

lìil *

6F¡

N;;ì

t"

UYEË

m,[Jl*l

lã

tffi

wo 9j

l
I

I

bF¡

uit de Brush Picker. Verlaag de

dekking van het penseel naar

35% (op de optiebalk). Zorg

eloor dat de voolgrondkleur

is ingesteld op rvit. Klik op het

rnasker van de volledig ger,ulde

laag en schilder de ongei,venste

achtergrond weg. Schilder ook

over de verafgelegen delen van

het hoold cn de schouders, voor

fì'aaie schadur'rçbieden.

Neem de tijd en wees extra

voorzichtig bij de kleine

huidtexturen. Gebruik een groter

penseel om de grotere schaduwge-

bieden en middentonen donkerder te

maken. Hier ziet u de S0%-grijslaag

geïsoleerd, met de donkerdel geschil-

derde gebieden.
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Ga naar File ) Open om

de individuele opnamen te

openen. Zoek naar de bestan-

den, houd de Ctrl/ffitoets
ingedrukt en klik een voor een

op elk bestand voordat u op

Open klikt. Als alle bestanden

in de werkruimte geopend zijn,

kiest u File ) Automate )
Merge to HDR.

. Ot,!El-

Elxot ro*"t
ia,rr¡Éa

J effs de beste digitale camera\ kunnen niet zo-

f ,veelschaduwdetails en highlights opvangen als

het menselijke oos, maar er is een methode waarmee

we portretfoto's kunnen maken met veel meer

lichrdonkerschakeringen dan u normaal gesproken

zou kunnen vastleggen: HDR (High Dynamic

Range). Photoshop kan verschillende beiichtingen

samenvoegen in een speciaal 32-bitsbestand, voor

een groot tonaal bereik. Dit bestand wordt bewerkt

via tonemapping, waarna het naar een conventioneel

B-bitsbestand wordt omgezet, Voor het vastleggen

van de belichtingen hebt u een camera met auto-

bracketing nodig. Met deze functie maakt u een

foto met de juiste belichting, een foto met een

f-stop meer en een foto met een f-stop minder. Het

is belangrijk dat u hiervoor een statief gebruikt en

dat er voldoende licht is om een korte sluitertijd te

kunnen gebruiken. In dit gedeelte leest u hoe u deze

drie belichtingen kunt samenvoegen

Choose two of more ñes fiom à set of exposures to
meroe and cfe¿te ¿ High Dnãmic Pange [moe.

Usel Fies

cancel

8roffi€...

f c;;;" I

li Add oDeÀFl6 il
=-=__-

zijn, moet u op Browse klikken

om de bestanden te selecte-

ren. Zodra u op Add Open

Files hebt geklikt, verschijnen

de bestandsnamen in de lijst

Source Files.

óúNÒ dúm tu ftom¿sêtof @6to
æroe ãnd ddl¿ ã Hú hd þoà hoe,

source mes -
l"d;ã- ]

t s%,1
, s.-:: l

f Mm*l
hdrl.NEF
hd.3.NEF

hd15.NÊF

E ÁtterÞt to AutomtiGfy A[gn Source InÞges

Klik in het venster

Merge to HDR en druk

Als u toch een bee{e

hebt bewogen tussen de

opnamen door, kunt u Attempt

To Automatically Align Source

Images mækeren. Dit insmeefi

Photoshop om de opnamen op

bæis van de inìoud van elke

laag uit te lijnen, Dit is over het

algemeen nadzaam, om bewe-

gingsonscherpte in de uiteindelijke

HDR-foto te voorkomen. Klik

op OK.

op de knop Add Open Files.

Dit instrueert Photoshop om

de op dat moment geopende

bestanden samen te voegen.

Als er geen bestanden geopend

EI

ffi
.at:ëÈ:-:l Ii;l:-l-f

U krygt nu een 32-bits-

voorbeeld te zien. De

afzonderlijke opnamen zljn

links te zien. Gebruik de mar-

keervakjes om te kijken wat

elke opname bijdraagt aan het

tonale bereik van de HDR-foto.

Gebruik de schuifbalk onder het

histogram om het gehele tonale

bereik van de foto te controle-

ren, Deze instelling geeft slechts

een voorbeeld en heeft geen

invloed op het samengevoegde

bestand.
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Kies 32 Bits/Channel uit

de keuzelijst Bit Dcpth

en klik op OK. Hct samenge-

vocgdc 32-bitsbestancl rvordt mr

gegenereerd. Als u de loto nor'-

maal lvilt kunnen bervelken en

afdrukken, rnoet hij naal 16 ol

l-/+a

B bits per kanaal rvoldcn gccon-

verteerd. Tüdens tlit proces

kunnen lve cle tonen toewijzen.

Kies Image > Mode > BBits/

Channel om het conversiepro-

ces te starterì.

üncêl

save...

Cun,e And Histoglam rveer te

gei'cn. Il cleze fase ziet de foto

el mal uit, maal dit zullcn rvc

in de volgendc stap vcrhclpen.

I be,,e er¡æiôd * te,*

I S*iu rlool het rvihlrnt

Il ,'.åonn,l.,. in ,1. i',' ,.
naar het beginpunt van hct

histograrn te slepen. Doc mr hct.

zellde met het $,ipunt rechtsbo-

ven il liet dialoogvenstel Cuwe.

rã rq4 ûße ild Hdóqm

4ds %ou@tr, ",-\"1 ,

Als u dc culsor over de rancl van het vcuster

HDR Convelsion berveegt, naal clc foto zelf,

velandert cleze in een Eyechoppcr'. \,Ict deze tool

kunt u op een toon in de foto klikken. De positie

van cleze toon r,ol.dt op dc curve aangegeven door'

een klein cilkeltje. Als u onthouclt waar dit cilkcltje

zich bevirxlt, kunt u op die plek op cle culr,c klik-

ken cn clic ryecifieke toon aarìpasscn.

I-..il
i qsl
i-!a.i
L ry",.,i

¡r
t--d--
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hrû: 43 s ùÞ!r: 51

Method: E\posure and Gãmro

Bposuae:

ro{ i

{r!r4--l

ñ il :*lntft îii:J::tTL5ïi:ï"'
Raclius bcpaalt de Landcliktc dic vool de con-

tlastaanpassing woldt gebluikt, Als u hier een

hoec rvaarde instelt, klijgt u ongewenste en lelijke

halo\ langs de contlastlancleu; houd deze t'aalde

clus laag. ¡Us u tcvlcdcn bent net cle tonerrapping,

klikt u op Ol(, Photoshop convertecrt clc loto nu

naar een B-bitsbcstand.

canrêl

ld Preview

û.00

Gamm:

I Toning Cuñe ¿nd HistogEm

J}

De beste conversieme-

thode is Local Adaptation.

Kies die optie dus uit de lijst

\,Iethod. Klik op de kleinc pijl-

tjes naal beneden om Tonins

LÚ
lkdì

ìéi

¡Ð rmnq ers rd Hdo@

R 10û% E

Amount: ffi ø,/o

Op de cun'e kunt u ccn toon donkeldel

maken cloor op de bij dic toon liorencle posi-

tie op de curve te klikken cn dat punt naat'benc-

den te tr'ekhen. U kunt lcdclijk complexe cutvcn

maken om de tonen i¡r dc foto aan te passcn, aan-

gezien rve ovel een bcstancl met 32 bits aan hcl-

delheidsgegclcrrs bcsclrikl<en. Deze torrcrnappirtg

is zeel belanglijk voor een goed eindlcsultaat; het

loont clns de moeite om de tijd er\¡ool te netren.

il U kunt r.ia cle gebmikelijkc l'cgen (bijvoor-

becld Unshalp Nlask) aanpassingen naken,

aangezicn clc convetsie tot ccn couventioneel

albcclclingbestand heeft gclcid. Sla het bestand op

alsJPEG of'Tlil via File > Save As.

pixels

levels
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Kr¡llRElrlFtLTERS
Name:

Nomàl

I l#k! tr.d,þf
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Fùrsùc F*er

S Fls: rp¡6¡¡g Flter {LBA}

I Hoe.wel de filters van

Photo Filter als opzich-

zelßtaande opdrachten kunnen

worden gebruikt, kunt u ze het

best via een aanpassingslaag

toepassen, Dit geeft u later nog

de kans om de kleur van de

filter te veranderen. Open het

bestand en kies Layer > New
Adjustment Layer > Photo

Filter. U kunt de aanpas-

singslaag desgewenst een andere

naam geven. Klik anders direct

op OK.

d In de lijst die verschljnt,

staan twee filters die voor-

al handig zijn voor het corrige-

ren van witbalansverstoringen in

digitale lotol ofscans: lVarning

Iilter (LBA) en Cooling Filter

(LBB). Hier hebben we voor

Warming Filter gekozen. Dit
maakt de huidtonen niet alleen

warmer, mail geeft ook de hele

loto een warme gloed.

Q Fñerr r¡¿6¡¡q Filter {LBA}

a
rè

ffilræret"w*ro*y

Bij alle filters kan de

intensiteit van de kleurtint

ingesteld worden met de schuif-

balk Density. Als u alleen de

kleulbalans wilt corrigeren, is de

standaardinstelling ideaal, maar

u kunt deze desgewenst verho-

gen. Zorg ervoor dat Preview

gemarkeerd is, zodat u direct

het resultaat kunt bekijken. KIik

op OK.

t- oK rJ----------1"f,

t cancêl lB Use Previous Layer to Create Cl¡pping Mask

Color: I None

Mode: Norrol OpacW:

unß
Jn de traditionele analoge fotografie speelden

Ikleurenfilters een belangrijke rol. Ze werden gebruikt

voor het toevoegen van subtiele kleureflecten ofhet

verwijderen van ongewenste zweem) veroorzaakt

door kunstlicht. Vroeger moesten die fìlters aan de

cameralens worden bevestigd. In het huidige digitale

tljdperk hoeft dit niet meer. Photoshop bevar de

mogelijkheid om het eflect van kleurenfilters op her

fotobestand toe te passen. De opdracht Photo Filter

imiteert niet alleen traditionele filtereflecten, mâar steÌt

u ook in staat uw eigen kleurenfilters te ontwerpen.

Deze filters zijn beschikbaar in CS*-versies van

Photoshop, maar hier zal ik uitleggen hoe u dezelfde

elfecten in lagere versies kunt creðren.

AI}-'T.'5TM€NT5

Påato Filner

Csbnt
%D$*yi

DãúTry:

100

PræruÈlmffilr
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Dubbelklik op de aanpas-

singslaag in het palet Lay-

ers. Kies dit keer Cooling Filter

(LBB) uit de filterlijst. Zoals u

zou verwachten, geeft deze filter

het tegenovergestelde eflect van

trVarming Filter: de foto wordt

blauwer en killer. Deze filter is

zeer handig voor het verzachten

van het eflect van fotograferen

met wolfraamverlichting.

AÞJI¡sTHGHTs

i Ptoúoffier

Cæfing Fdter {LBB}

IJ

flFnmvrLrnúnndy

E De lijst met filters bevat

nog veel meer mogelijk-

heden. Hier heb ik gekozen

voor Sepia, Tot zover hebben

we de gebruikte filter met Pre-

serve Luminosity gemarkeerd,

zodat de oorspronhelijke helder-

heid van de foto door de lìlter

heen behouden blijft. Leeg dit

vakje voor een donkerder ellect.

AÐJI¡ITHÊ¡¡TS

Ptoüo Fiier

SêÞiiå

rq -ñ
Ê r- -tuil_i
g f¡¡aroffiÃq ì

f- ftrs röntu I

ÆJUsTMÊ[S

Dl¡olo fiha"

o¡r: 
-i-rì-"

os:t%
rs, dt- t
cRr ,t
¡c' iìä
oã: 

-t--

ç. ro¿æ--

C'a:

¡b:

t:

(:

76

ó
7t

70%
'i--- r
iol *
o*O*Fl

O cobn

Ds!*tt
t
?PÁ

æ

Fñer:

üalor:

o

tt

Ehk.råoÉ*r

Behalve dat u standaard

filters uit een lijst kunt

kiezen, kunt u ook een eigen

filterkleur kiezen door het keu-

zerondje Color te markeren.

lVlarkeer het keuzerondje en

klik in de staal om de gewenste

kleur uit de Color Picker te

kiezen.
lõ

Kììk nogmaals op de achtergrondlaag

en ga naar Image > Àdjustments >

Desaturate (Crl/ffi+Shift+Ir. Kies een andere

kleur door te dubbelklikken op de aanpæsingslaag.

Zo geelt u een monochrome albeelding ir één keer

een andere kleurloonl

963tnen$/:
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f n de jaren zestig en zeventig experimenteerde

IfotograalDavid Bailey met een druktechniek die

draaide om 'distressing' en het tegelijkertijd toevoegen

van een kleurtoon. Dit deed hij tijdens het afdrukken,

t¡dens het chemisch badje. Met digitale fotografie

kunnen we hetzelfde, opvallende eflect bereiken, maar

dan zonder de chemische dampen. Kies een portret

met een ciose-up van een persoon ten minste de

bovenste helft van het model moet in beeld zijn. In dit

geval hebben rve de bovenkant van het hoofd gesneden,

wat kenmerkend was voor het werk van Bailey in die

periode,

Gel¡ruik Clone Stamp met

ccn dekting van 20 30%

om eenvoudige \¡erbeteringen in

de foto aan te brengen, bljvoor-

beeld door het venvijderen van

puistjes, r'impeltjes ol vlekjes. Dit

zal na afionding van het ploces

niet mecl kunncn.

,ffiF.

Contloleer de achter-

grond. Idealiter is deze

ellen; het proces geeft de loto

een bepaald patroon en u wilt

dit zo min mogelijk verstoren.

Deze foto is wat dat Ìretlelt

niet ideaal, aangezien de muur

achtel het rneisje behangen

is. De loto is echter gemaakt

met groot diafr"agrna, zodat het

patloon op dc achtcrglond al

onschelp is. Om het patloon

+ß%

Afe: +32 %

Tobl. +1oo %

L_-,q¡j
t.ø!!et-l

velder te vclzachten kunnen rve

liet selcctclen met Lasso. Kies

verrolgcns Select > Feather

en pas ecn flinke doezeling toe

(15 pixcls). Kies tot slot Filter
> Blur > Gaussian Blur en

stel dc RadiLn in op 15. Vergeet

niet orn dezclfde stappen uit te

\¡ocrcn \¡oor het behang aan de

andere kant van het meisje.

Kies Image >

Adjustments >

Channel Mixer en malkeel

het vakje N,lonochrome om de

afbeelding in zlvalt-wit om te

zetten. Expcrirrenteer $'at met

de RGB-instcllingeìr om een

ledelijke hocveelheid contrast

te klijgen. Als de loto een

extr"a boost nodig heeft, kies

dan Image > Àdjustments
) Curves. hl het venster dat

verschijnt, zal de cursor in een

plusje velanderen. l(lik op de

diagonale lijn en sleep deze in

een S-curt e.
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LAYEKS IHANN:rS . 1111.1-. _ ..1=r,
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lcec laiìe clool op hct ¡rictoglaur
Clcatc A Ncu'L¿r,cl te klikkcl

ioncli:r'in hct r,cnster). \\rl cle

laag net de kleLrr clie u op de

foto lilt toepassen; ik hcb hicL

vooi u'cclcblaul' c-cliozcn, l(ics

ccrì sìoot pcnsccl (r'ond dc 2J0

pircls). SchikleL mct ecn iets

cloukcldcl' r,clsic van clczclftlc

klcLu iuraak clc klcul nict kr

donkerll elkele vclticah stroken

met ledehjk \\'at ruinltc ertus-

sen. trlaak het penseel kleiner'

iLr kunt dit sncl clocn nrct clc

[-tocts) cn schildcl cnliclc dun-

nele lijncn tussor rlc clikkcle.

I r,, i !r ,lc liirrcir re ,lrri,l, lijk zi, ìrrl,;r.rr

d'l! zijrr, tctl,r,rg ,l, rl, klirrq t.rrr ,le

lars clarr lcldcr'. Zijn zc te onduìdcìijk,

sclcctccl clan noguraals cle laag 'l'int cn

grblLrik de tool llu¡n op J 2% on zcr

duidel¡kcl ie nlakcn, \lclandcl clc rxr:r'-

rloeimoclLrs in Normal our hct lesultaal

bctcl'tc kunncn crontlolcrert. \¡elandel clc

moclus hicrna t,eer in Clolot lJurrr,

r I liìik. nrct clc l.t:ru TlltI // I

LJkJ qcseìcclccld, , ¡r ht l ¡ri, t',-

elaur ,'\dd Lai'cr'trla.sk olcltr in
hct palct Lalcls cn sclrcteer (le

tool BlusÌr op clr l'clkbrlk. Iiies

z\\,art als clc vcrolQlondtriìcut' cn

stel dc dcklllg in op 109'b, I(lik

i;:
iÊ

il

Ë
i-1
tl

\Ielcluistcr hct bdrang nu

hclcmaal. \Iaak. mct cle

achtclslonclafl rerldilg geselec-

tcclcl, ccn lurve selectie lau hct

bchang, doezeÌ dc sclcctic urct

lJ pixels cn ga naal Image )
Adjustments > Levels. Sleep

hct miclclcistc hanrh'¿rt naar

lcchts totdat hct behang niet

langn tr: onderscheiclen is van

hct haar r,an het urcisjc. Doc

hetzelfile lool hct anclclc stuk

behang, I(ies tot slot Layer >

Flatten Image, pas r:r,entueel

Cullcs aan om dc loto c\tra

opvallcnd ti: urakcu en sìa het

ìrcstancl op,

EATH!

r Õp:cblr gioi [:

k-rk:{l,/+

h.!:g...t,d 3

PATHS

ftdercnd â

'.S+o, 
i,fl

i ,, I \1,,-u llli\ t'c iìiìll tle

WE ì.',,u Tirrr rloor Filter >

Add Noise ) Noise te kiezer.

Grbluik ecn iustcllilg r,au lll'1i,.

Str¡l clc ovclvkrcilrodus i,an dc

laae Tint in t¡r Colol l3urn.

Gcbluik cen dtkklg lan B0'1i,.

U kunt ook auclele urocli ploìrc-

rcrì ìrijloolbeekl Olellar'. 1'at

ccn lichtel ellÞct geelt,

_l
- l]r:j !'

Amount:15 9l

hcl cn clcl op lrtt maskel om

hct cficct tc blolJielen en dic

plckkcn lichtcl te urakcn. Hct

irlcc is om valialie tc kLìjgcn in

rk: vclticale stlokeu nict our hcl

cfìi:ct gcheel te lelilijclclcn.
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l\
I ls u u portretten ma,ximale impact wilt geven, kunt u de voþnde methode

,( \ gebruiken om het contrast en de kleuren extra pir te geven. Het is belangrijk

dat u een geschilte foto gebruikt - denk in de richtrng van sexy, vlot en brutaal.

De methode werkt ook het best als de achtergrond een effen kleur heeft; houd hier

tijdens het fotografen dus rekening mee. Helaas zijn deze foto's minder geschikt voor

het kleurenmodel CMYK, dat door drukkers wordt gebruikt (ook voor dit boek). De

fotot die u hier dus ziet,zijn minder helder dan war u zeif kunr bereiken in de RGB-

modus.

ErffiO
n¿dius: j- ptxetç

, r]

.#'

Het algehele effect van

de foto r,verkt beter als

het beginbeeld zacht is; anders

worden de huidtinten ¡vat vlek-

kerìg. Nfaak een kopie van de

laag dool de miniatuur van

i,oii*ffi
, Norml v OFÐrtyl t000Å

Imh, [ ,J 1. a mr, j iÀi*f ' ì

e,ctgml¡d ô

de achtergrondlaag naal het

pictogram Create A New Layer

in het palet Layers te slepen

(Crrl/ffi+J. Kies Filter > Blur
) Gaussian Blur en gebruik

4 pixels. Klik op OI(

\
r i,

El;Iï,ï#ïîï[
palet Lzryers orn een rnasker aan

de ven'aagdc laag toe te voe-

gen. Selecteer een rriddelgroot

penseel uit de rverkbalk, stel

de voorgrondkleur in op zlvalt

en kies een deldring van 50%.

Schildel nu voorzichtig over

cle kledingstukìren. Aìs u nu de

achtergrondlaag uitschakelt door

op het oogpictoglam te klikken,

verdrvijnen de kleren en ziet u

ecn transparante achtclgr"ond.

Klik rvcer op het oogje om dc

achtergrondlaag te tonen.

IÞ

,Þ

*
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ü
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lVe gaan nu de huidtint

aanpakken. Kies Layer
> Flatten Image en Filter >

Sharpen > Unsharp Mask.

Stel Amount en Radius in op

de maximale waarden en stel

Threshold in op nul. Controleer

gebieden die eruitzien alsof ze

te fel kunnen worden en pas zo

nodig Amount en Radius aan.

Dit kan in principe al

voldoende zijn - een en

ander hangt afvan de foto. AIs

de huid te rood en te vlekkerig

is, kies dan Layer > New

Adjustment Layer > Hue/

Saturation om een nieuwe

aanpassingslaag Hue/Saturation

te maken, Selecteer rood en

sleep Hue naar rechts totdat u

tevreden bent met het resultaat.

Als gebieden die al goed waren

ook worden beïnvloed, kies dan

een middelgroot penseel en

schilder, met de voorgrondkleur

ingesteld op wit, over de gebie-

den die hun oorspronkelijke

kleur weer moeten kijgen.

i.rrc EJÉS I ll¡

Aìs u niet ter'reden bent met de

achtergrondkleur, klik dan op de

laag Background in het palet Layers

en selecteer met de tool Magic Wand

de achtergrond van de a.lbeelding.

Shjfi-kìjk totdat de hele achtergrond is

geselecteerd, kies Select ) Feather en

$eì Radius in op I pirel. Kies Image

> Adjustments > Channel Mixer

en experimenteer met de divene

schuifbalken en kleurselecties totdat u

ter¡reden bent.

G

Een alternatief voor deze

laatste stap is het kopiëren

van de laag en het veranderen

van de overuloeimodus in Hard

Mix. Dit leidt tot een levendige,

abstracte foto met een beperkt

!Þ

¿¡dt: a

I
kleurenpalet. De foto die hier is

afgedrukt, is overigens minder

fel dan wat u op het scherm zou

krijgen, aangezien dit CMYK is.
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Jn het predigitale tijdperk gebruikte men

Izeer specifieke chemische processen voor her

ontwikkelen van verschillende [pen film. Echte

creativiteit gaat evenzeer over het breken van de

regels als over het volgen ervan. Cross-processing

brak met alle regels doordat diafilm werd on¡,vikkeld

met de chemicaliën voor gewone filrn. Het

resultaat is uniek en lastþ te verwezenüjken door

middel van andere methoden. Maar hoewel de

kans op misluliken groot is, kan cross-processing,

zeer goed uiçakken. De kenmerken van het

efïect zijn oververzadigde kleuren, een algehele

kleurverschuiving, uitgebeten highlights, rijke

schaduwen en een hoog contrast. In Photoshop

kunnen we het eflect nauwkeurig sturen, aangezien

we met afzonderlijke kleurkanalen kunnen

spelen en lagen kunnen aanpassen. In digt-

tale fotografie kan het breken van de

regels iets positieß zljn!

Cross-procesing vereist

een foto met redelijk hoog

contræt. Ga dus naar Image
> Adjustments > Bright-
ness and Contrast. Sleep de

schuilbalk Contrast naar *16 en

Brightness naar i6.

ã
De kleuren passen we aan

op een kopie van de foto.

Kies Image > Duplicate.
De kleurmodus van deze foto

is RGB, maar we passen de

kanalen aan in de modus Lab.

Ga naar Image > Mode >

Lab Color. KIik op het tab-

blad voor het venster Channels

of kies Window > Channels

om het venster weer te geven.

kìik op het kanaal A. Yerzacht

het effect door Filter > Blur
) Gaussian Blur te kiezen.

Gebruik een straal van 5 pixels.

Pas de niveaus in dit

kanaal aan via Image >

Adjustments ) Levels. Voer

in het invoervak Input lævel

(hnls) 77 in. Laat de overige

instellingen zoals ze zijn.

OK

I iõ:
I

Br¡ghtness: 6

A

Contrãst:

E Prev¡ew

E use Legacy

BìtmåF

Grayscale

IugtonE

Indexed Color

RGB Color

CMYK Color

Multichannel

Color T¡ble,.,

v I Bits/Channel

16 Bit#Channel

l? Eit+/Ch¿nnel

cmNNIs

låhh,.. q*Þt

ûd+l

Iåb cirlt-

ã Ctrl+2.!
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Klik op het kanaal Lab

boven in het venster.

Kopieer dit kanaal naar de

oorspronkelijke afbeelding: kies

Select > All, gevolgd door

Edit > Copy. Sluit het geko-

pieerdc bestand zondel het op

te slaan en keer terug naar de

oorspronkelijke loto.

- Osïv:l rmi

Bxksr,,, ñ r1ä

-:&E
nadius:il pteb

. li

L*k: D /

PsGd d'ån.,,

Klik nu in het

venster Channels op het

kanaal B. Keer terug naar

Image ) Adjustments >

Levels en voer dc volgende

waarden in de vakten Input

Level in, r'an links naar rechts:

77, L4 en 255.

tAYÉruLAYfRS

l-

.'.Ð

E!kken"ã
terug naar het

Layers en kies

Edit > Paste. Hiermee

plakt u het zojuist gekopi-

eerde kanaal op een laag

boven de achtergrondlaag.

Stel de oven'loeimodus voor

deze laag in op Overlay. U

kunt de intensiteit van het

ellect velmindelen dool de

dekking van de geplakte

laag aan te passen.

kunt iets meel cflcct

impact toevoegen door

een iets ven'aagde laag aan

de albeelding toe te voegen.

Klik op de achtergrondlaag en

kopieel deze (Ctrl/ffi+j. Ga op

deze gekopieerde laag naar

Filter>Blur)Gaussian
Blur, Verminder de dekking

van deze veruaagde laag hoc

lager de dekking, hoe minder

duidelijk de g1oed. Stel Opacity

bijvoorbeeld in op 74%.

OK

kl€e



[[llnur tlnt'lu Tt'lltlrtlntt'l

32 Kl¡unconnECTIË EN -vERBETERTNc

Jn de dagen van weleer moest u, als

Iu een loto met kleur wilde hebben,

een zwart-witafdruk met de hand

inkleuren met speciale pigmenten

- een ingewilkeld en tijdrovend

proces. Gelukkig kunnen we nu in

Photoshop een vergelijkbaar effect

bereilen; alleen nu veel gemakkelijker.

We beginnen met een foto met veel

verzadigde kleuren en gebruiken

de veelzijdige lagen Gradient Map

om subtiele kleuren toe te voegen.

Deze lagen zijn al voorzien van maskers. Door

deze maskers zwart te maken en er met wit op

te schilderen kunnen we de kleuren beperken tot

specifieke gedeeìten van de foto. Het doel van deze

oefening is niet om een moderne kleurenfoto exact

te imiteren; eerder het oproepen van de charme van

die oude, met de hand ingekleurde foto's.

Hoewel u de hele loto met

de hand kunt inkleu-

ren, is er een betere methode.

Begin met een monochrome

albeelding, maar zorg eruoor

Geef eerst alle kleren een

blauwe kleur. Klik op de

kleurenstaal van de voorgrond-

kleur en kies een lichte kleur

blauw uit het palet. Klik nu op

de staal van de achtergrond en

kies vervolgens een donkerdere

blauwtint. Ga naar Layer )

u' tr:*l

dat de kleurmodus is ingesteld

op RGB, zodat u met kleurin-

formatie kunt rverken. Ga naar

Image > Mode en controleer

of RGB is gemarkeerd.

New Adjustment Layer >

Gradient Map. Photoshop

genereert automatisch de over-

gang van de voorgrond- naar de

achtergrondkleur. AÌs de foto er

als een negatief uitziet, markeer

dan het vakje Reverse.

Stel in het palet Layers

de overuloeimodus voor

deze laag Gradient Map in op

Overlay. Hoewel de foto nu

kleur heeft, willen we de blauwe

k.leur alleen op de kleding van

de vrouw hebben. Gelukkig

heeft de laag Gradient Map

een eigen masker, dat we nu

zullen gebruiken om de kleur te

isoleren. Ga naar Edit > Fill
en kies Black in het gedeelte

Contents. Door het masker met

zwart te vullen wordt de hele

laag verborgen.

Schilder nu op het masker

om de kleur selectief te

laten doorschijnen. Kies Brush

op de werkbalk en selecteer in

de Brush Picker een penseel met

harde rand. Stel de diameter

in op 19 plrels. Maak de voor-

grondkleur wit en begin over de

kleding te schilderen. Zoom in

en gebruik een kleiner penseel

voor de grillige lijntjes,
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deze niet wilt hebben, schilder

dan zwart over dit gebied om

de kleurweel te verbergen en

probeer het opnieurv. U kunt de

intensiteit van de kleur verande-

ren door de dekking van deze

laa.q aan te passen.

D onv wob ebrs

Keel terug naar de ach-

tergondlaag en kJik op

de kleurenstaal voor de voor-

grond. Kies voor de huid een

rniddentoon. Een goede kleul

krijgt u door de hexaclecimale

waarde 9c6c5d te typen in het

dtr11!¡
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Ga lvederom naar Edit >
Fill en kies Black in Con-

tents. Stel de overvloeimodus

in op Overla¡ sclecteer Brush

en schildel met wit over de

gebieden waar cle huidtint moet

komen.

Om de overige kleuren

toe te voegen heb il< extra

aanpassingslagen Gradient X'{ap

toegevoegdJ één voor elk element

van de foto. Kies voor elke laag

Graclient \{ap hvee geschìÌte tin-

ten en verberg en toon de kleur

op elke laag met de beschreven

methode. In het palet Layen ziet

u alle lagen die u hebt gebluiìrt.

Þ
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Voor het inkleuren van

de lesterende details (de

mond, de ogen, het haar) voeg

u cen nieu\'ve laag toe en stelt

u clc blendmodus voor deze

laag in op Color. Kies de juiste

kleur"en uit de kleulenstaal voor

de voorgrond en gebruik een

zacht penseel met lage dekking

om deze gebieden subtiel in te
klcuren. Gebruik een groot pen-

secl met zeer lage dekking om

de huid r,vat subtiele accenten

te geven.
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vak #. Klik op de kleurenstaal

voor de achtergrond en kies een

lichte huidtint (f5cOae is goed).

Ga naar Layer > New Adjus-
tment Layer > Gradient
Map. Deze laag is bedoeld voor

de huidtinten.

F

úE-

d'Brc$l *

h'"i., I r-:; iltF

ô



34 KLEURCoRRECTIE EN .VERBETERiNC

SpuT-Tot'lrNG rt'l
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f\ankzij Photoshop CS4 en Camera Rarv is split-

IJtoning nict langcr voorbcltoudcn aan dcgenen

onder ons die geïnteresseerd zijn in chemie. Het is

nog steeds een uniek en fraai eflect, dat lve nu ook

digitaal kunnen imiteren. \'Ve beginncn met een

zu'art-witfoto en passeu een bepaalcle kleurtint toe op

de schadur'ven en een andcrc tint op de highlights.

Dit eilect kan met name aantrekkelijk zijn in

portretfoto's, u,aarin het extra warmte) kleur en sfeer

kan toevoegen.

Hoelvel lve beginnen met een RAW-loto,

kunt u ook een TIFF- of zelfs eenJPEG-loto rn

Adobe Camera Ralr' openen. In plaats van clat

r'r,e alleen Photoshop gebruiken. gaan rve ook de

tools r,an Camera Raw tocpassen, om het proces te

vergemakkelijken en de distributie van kieurtinten

beter te kunnen beheren,

Kies File ) Browse In
Bridge. BladeL in Adobe

Briclge naar de map net het

bestand. De foto is orngezct

in zu'ar"t-rvit mct dc opdracht

ä
Zoek ondel het histogram

naar het tabblacl Split

Toning en klik erop. Dit venstel

is verdeeld in trvee gebicdcn:

een voor de highlights in dc

foto en ecn voor dc schadurvcn.

Begin dool Satulation voor

beiclc in tc stcllcn op 30%.

Image ) Àdjustments >

Black & White. lCik met de

rcchtermuisknop op het bestand

en kies Open In Camet'a Ratv

rit he1 rnenrr.

Çf
HighlighE
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Zol'el de highligìrts als

de schaclurven liebben nu

nog dezellcle kleur'tint. Om ccn

nienwe kleur voor de highlights

te kiezen kunt u eenvoudiglcg

Hue verschniven. U ziet clat

de hLriclige kleur de kleur is dic

direct achter het hanch'at ligt.
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Kies nu een kleur voor

de schadurven. Kies

rvederom een kleur door Hue

te verscliuiven. Voor de schadu-

\,\¡en moet u een donkerdele tint

U kunt nu de verzadiging

voor de gekozen kleurtin-

ten instellen. Hoe hoger de

irxtelling SatLrration, hoe ureer

verzadigd en dieper de kleurtint.

Vaak is het het best om de scha-

duivtint iets meer verzadiging te

geven dan de highlights.

gebruiken, r'oor de highlights

een lichtere. Hier heb ik een

heldere geeltint voor de high-

lights en een diepblauu'e tint

voor de schaduwen gekozen.

De schuifbalk Balance is

handig voor liet aanpasser.r

van de kleuroverheelsing. Door

het handvat naar rechts te ver-

schuiven woldt dc highlighttint

dominanter clan clc schadrnvtint

en omgekeerd.

Hd{ób
treru

-
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Split-toning woldt vaak

beter als u een besclieiden

vignettel'ingseflect toevoegt. I(ik
op hct tabblad Lcns Collcction.

Sleep de schuifbalk Amount

naar rechts orn het eflect don-

kelder'te maken en pas de

spreiding aarì met \'Iidpoirìt.

Klik als u klaar bent op de knop

Open Image.

]n de n'erkruimte van

Photosliop zult u vaak

zien dat het resultaat beter

woldt als u een kleine con-

trastcur"ve toevoegt. Doe dit

via Image > Adjustments >

Curves. Pas dezelldc S-cun'e

toc als in de schermafbeelding.

Hs$shb
110

t8

I

+3
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Zoals u aan deze voor'-

beeldcn kunt zien, hebt

u met cleze methode van split-

toning bijna onbcglcnscle moge-

hjkheden.
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T/ leur is altiid een dominant element in foto's.

-N, ru, u d. kl.r.rn tot een mjnimum beperkt en

alleen in een specifiek gedeelte van een monochrome

foto gebruikt, wordt het eflect alleen maar sterker.

Door kleur te isoleren kunnen we de blik van de

kijker sturen.

Dit veelgebruikte eflect, dat ogenschijnlijk

saaie foto\ kan transformeren, is in Photoshop

gemakkelijker te bereiken dan u zou denken. Een en

ander draait om laagmaskering. Met deze methode

worden twee aparte lagen gemaakt, een met kleur

en een zonder.Daanaworden via een laagmasker

bepaalde gebieden van de monochrome laag

verborgen, zodat de onderliggende kleur zichtbaar

wordt. Deze methode is met name geschikt voor

foto's van kinderen in felgekleurde kleding; ze zal

gegarandeerd een opvallend eindresultaat opleveren.

Kopieer eerst de achter-

grondlaag: sleep in het

palet Layers de miniatuur van

deze laag naar het pictoglam

Create A New Layer (of druk

op Ctrl/ffi+l). Noem deze laag

Markeer in het venster

Channel Nlixer allereerst

het vakje Monochrome. Sleep

de schuilbalk Red naar il8,
Green naar i24 en Blue naar

+74.Zokrijgt u een mono-

chrome foto met veel impact.

Klik op OK.

Monochrome. Converteer nu

de gekopieerde laag naar mono-

chloom. U kunt dit doen door

de k.leuren mindel veuadigd te

maken, maar dit kan een nogal

bleek resultaat opleveren, Met

F

lã Msd ô

de Channel Mixer krijgt u een

sterker zwart-witbeeld. Ga, als

de kopie van de achtergrondlaag

geselecteerd is, naar Image

> Adjustments > Channel

Mixer.

Verberg nu specifieke

gedeelten van deze laag

om de kleur van de onderlig-

gende laag tevoorschijn te halen.

Kies Layer > Layer Mask >

Reveal .All. Kies Brush op de

werkbalk en selecteer een hard,

rond penseel uit de Brush Picker

I(ik in het palet Layers op de

miniatuur voor het laagmasker.

Controleer of de voorgrond-

kleur zwart is en begin over

het gezicht van de jongen te

schilderen.
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Pas hier op: als u zwart

over de loto schildert, dan

werkt u over de albeeldingslaag

in plaats van het masker! Klik

nogmaals op het masker van

de laag en kijk of u een zwarte

omtrek om de miniatuur ziet.

Ga verder met het beschilderen

van het gezicht. Volg de contou-

ren van het gezicht exact. Als

u per ongeluk over het lijntje

schildert, corrigeer dit dan met

tnt. Zoom in en selecteer met

de vierkante haken ([ en ])
een ander formaat penseel om

zorgvuldiger te werk te kunnen

gaan.

De drinkbus heeft een

scherpe, geometrische

omtrek; hier kunt u het gebied

dus gewoon selecteren in plaats

van het lijntje met een penseel

te voþn. Kies de tool Polygon

Lasso op de werkbalk en klik op

de rand van de drinkbus. Sleep

de selectie langs de randen en

klik wanneer u van richting

moet veranderen. Voltooi de

selectie door op het beginpunt

te klikken. Vul de selectie met

zwart via Edit > Fill, met

Black geselecteerd in Contents.

Druk op Ctrl/ffi+D om de

selectie op te heffen.

J.l.l
=tt)s
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Selecteer tot slot (nog

steeds op het laagmasker)
u[Ë

kd,ar'+t

Kies weer de tool Brush

en schilder zwart over

de rest van het lichaam van

dejongen om de kleur van de

onderliggende laag tevoorschijn

te halen. A]s u het haar beschil-

dert, zoom dan in en gebruik

een klein penseel om alle lokken

te kunnen berverken.

**s@il ô

U kunt het masker van

deze laag controleren door

de Alt-toets ingedrukt te houden

en op de miniatuur van het

laagmasker te klikken. U zou

nu een perfect zwart silhouet

van de jongen moeten zien. Als

u nog wit ziet in het silhouet,

lul deze dan nu op met zwart.

Alt-klik nogmaals op het masker

om de normale weergave te

herstellen.

Blur. Stel (op de optiebalk)

Strength in op 100%. Pas de

tool nu toe op het gebied tusen

de twee jongens. Aangezien dit

gebied onschery is, moet u het

masker hier veruagen, zodat

de gekleulde gebieden geen

scherpe randen hebben.

Controleer nog even snel

of u niet buitcn de randen

hebt geschilderd. Zo ja, cor-

rigeer dit dan door er met wit

overheen te schilderen.

Keer tot slot terug naar

de achtergrondlaag en

kies Image > Adjustments >

Hue/Saturation. Verhoog de

verzadiging door de schuifbalk

Saturation iets naar rechts te

slepen. NIaak een enkele laag

door Layer > Flatten Image

te kiezen en sla het bestand op.
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J litgebetcn highlights zijn een van de lastigsre ver-
(J storingen om te corrigeren. Als u een loto hebt

waarin de algehele toon en belichting te donker zijn,

kunt u dit eenvoudig oplossen met Levels ofCunes.

Voor uitbijting in een anderszins goede loto is er ech-

ter geen snelle Photoshop-instelling voorhanden. Om

dit probleem op te lossen moeten we iets creatiever

te rverk gaan. lVe kunnen de uitgebeten gebieden

velvangen door een bepaalde kleur en de gelulde

gebieden combineren met overvloeimodussen om het

bee{e detail dat er nog is te behouden. De kern van

deze methode wordt gevormd door de opdracht Color

Range. Voordat u de foto dus aßchrijft, kan het de

moeite lonen om de volgende procedure te volgen.

Deze anderszirx fì'aaie

foto u'oldt ver?est door

het uitgebeten gebied op de

hals en de borst van cle vLoLlv.

Zoorn in op dit gebied cn kies

de Eyedropper op de rvelkbalk.

Kics (op cle optiebalk) Point

Sample uit het invoeruak Sarn-

ple Size. Klik in het uitgebeten

gebied (kies een van de liclitere

gebieden, maar nict het lichtste)

om een monster te nemen van

die kleur'. Kies Select > Color
Range. Kies Black X'Iatte uit

het invoervak Selection Previelv.

U ziet dat de Color

Rangeselectie elke pixcl

van deze kleur in de loto heeft

geselecteerd, inclusief het uitge-

betcn gebied. N,laak een nieurve

laag (Ctrl/ffi+Shift+Nl erì test

met de Eyedroppel cen van de

lichtste huidtinten þraal niet

het uitgebeten gebiecl zelf). Ga

op de nieurve laag naar Edit >
Fill en kies Foreground Colors

uit de keuzelijst Contents.

F
ø,

Kies Sarnples Colors uit

het invoervak Sclect.

Verschuif fuzziness naar l'echts

totdat het uitgebeten gcbied

ziclitbaar is in het venstel Pre-

vierv. De lichtste gebieden van

het gebied rvolden rvcergegeven

als gedeeltelijk geselccteerd

(grijs), maar dic zullcn we later

corrigelen. Zorg er ccrst voor

dat het glootstc gcdcclte te zien

is dooL de Black X,Iattc. Hier

heb ik een Fuzzincss van 62

gebruikt, maar dit hangt alvan
het selecteerde gebied. Klik op

OK om de selectie te gencrclcn.



Druk op Cttl/ffi+D om

de selectie op te hefÏen.

Stel de ovenloeimodus in op

ùIultiply. Ven'aag de laag via

color gabnce

Color Lévêb: +67 -24 -7

Tone Eabnce

C) shàdows a-l MùJtones

B Preserye Lunilnosily

Filter>Blur>Gaussian
Blur. Gebruik een straal van

14 pixels - net voldoende om

de landen te velzachten.

El Preview

Klik nogmaals op de

achter,çondlaag en

voeg een nieuwe laag toe

(ChVffi +Slìift+I$. Klik rnet

de E1'edroppel op het lichtste

uitgebeten gebicd in dc foto.

d' trt*a

r¡ctc¡ fl

Keer terug naar Select > Color

Range. Vencluil Fuzziness totclat

alleen deze highlights in het ven-

ster Prcr'iei'v dool de Black i\,Iatte

te zicn zijn. KTk op OK orn de

selectie te maken.

Balance als de 'nieulve' huid

bcter moet tvorden aangepast

aan de omringende gebieden.

U kunt de highlights aanpas

scn door de dekking van cleze

laag te veranderen. Venvijder

ongew/enste gebieden op de ach-

tergrond met Eraser.

Urrnr¡rrNc HERSTETLEN 41
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gevulde laag en ga naar Filter
> Noise > Àdd Noise. Kies

Gaussian in Distribution en spe-

cificeer een lage r'vaarde (l 2%).

Kies tot slot Layer > Flatten

Image en sla het bestand op.
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de exacte tint

r'ulkleur instellen

via Image > Adjustments >

Color Balance. r\,Ialkeer het

keuzerondje Highlights en pas

met cle schuifbalken de vulkleur

aan. Voeg wat rood en magenta

toe om de vLrlkleur bctel te

laten pasen bij de tint van de

omringende huid. Gebluik

Erasel om onger'r'cnste vulplek-

ken te venvijderen.

Klik met de EyedloppeL

op dc lichtste huidtint

in de foto. Ga wederom naar

Edit > Fill en kies Foreglound

Coìor uit dc ìijst Cortcnts. Dnrk

op Ctrl/ffi+D om de selectie

op te heffen. Gebruik Gaussian

Blur om scherpe randen te ver-

\¡agen en kies venolgens Image
> Adjustments > Color

4
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f\m het eflect van licht dat door jaloezieën valt

un imiteren, kunt u een van de minder bekende

filters van Photoshop gebruiken: Displace. Deze fil-

ter kan bepaalde laagelementen over de contouren

van een object projecteren. Hiervoor moet u eerst

een Displacement L,Iap maken. Dit is een grijswaar-

denversie van de foto, waarin alle lichtere tonen

als scherpe contouren en de donkerdere tonen als

matige contouren geïnterpreteerd zijn, U creëert de

schaduwen van de jaloezieën door een gelulde selec-

tie te maken en deze enkele keren te kopiëren. Na

het toepassen van de {ilter past u vervaging toe om

de schaduwen realistisch te maken.

Als u en'ool wilt zorçn

dat dc schadurven goed op

het object l,ordcn geprojecteercl,

moet u eeÌst een r¡onochrone

Displacement N,Iap voor cle lìltel

Displace maken. Open de loto

en kies Image > Duplicate.

Ga in dit gekopieercle bestand

naal Image > Àdjustments >

Desaturate (Ch1/ff -Shift+Ir.

Verhoog het contra$ in de foto

om sterke lichte en donkcrt

gebieden te crtër'en. Kies Image

> Ädjustments > Brightness

and Contrast. Stel Brightnes in

op -2 en Contrast op +35. I{ik
op OK.

Nu gaan rve het scha-

duwpatroon maken.

Voeg een nieurve laag toe

(Cttl/ffi +Shift+$ en kres

Rectangular N,farquee op de

l'elkbalk. Kies op de optiebalk

Normal uit het in','oervak Style.

Sleep ecn lange, dunne selectie

langs de bovenrand van de foto.

Kies Edit > Fill en kies Black

uit de lijst Corìtents.
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een BlLrr Radius van B pixels in.

Sla ru het bcstand op loor latel

gebruik. Kies File > Save as.

Kies een rlap voor het bestand

en gecf hct bestand de naam

Displace. Het is belangrijk dat

hct bestand rvolclt opgeslagen

met dc extensie .psd, zodat

hct rrct de filter Displace kan

l'olden gebluikt. Kies PSD uit

het invoen'ak forr¡at. Sla het

bestand op en keer tcrug naal

de kleurenloto.

Druk op Ctrl/ffi+D om

de selectie op te heflen.

Kies de tool \'{ove en kopieer

de laag (Ctrl/ffi+f). Sleep met

de tool X,Iove de tr'veede zr'r'arte

band iets naar beneden. Her-

haal deze stap totdat de hele

loto bedekt is rnet dikke strepen,

van ondel tot boven. (\,Iisschien

rnoet u clit acht of negen keer

doen.)
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samen tot

door op

de bovenste laag in de stapel te

klikken en herhaaldelijk Layer
> Merge Down (Ctrl/ffi+E)

te kiezen. Uiteindelijk hebt u

maar'één laag met alle zrvarte

strepen.

Om een perspectiefellect

aan het schadur?atroon

toe te voegen, zoomt u uit

totdat u voldoende ruimte om

de foto hebt. Ga naar Edit >

Transform ) Perspective.

Pak het handvat rechtsboven en

sleep dit iets omhoog. ltlarkeer

Commit op de optiebalk om de

verandering door te voeren. Stel

de ovenloeimodus voor deze

laag in op Soft Light en verlaag

de dekking tot 75%.

i LÐok 
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Diwtional liglt

j r.r¡.i Dðtetðkeñ TBgr

ü directional light
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Om de schadurven over

het meisje te \¡elplaatsen

kiest u Filter > Distort >

Displace, Voer'30% in voor

zowel Horizontal als \/eltical

Scale. N,larkeer ook Stletch To

Fit en Repeat Edge Pixels. Klik

op OK. Pliotoshop vlaagt rìu

orn het eercler gemaakte bestand

Displacement. Bladcl naar

het bestand en klik op Open.

Photoshop \¡erplaatst nr"r de laag

Shadorv op basis r,an de gnjs

rvaaldenalbeelding.

de schadrnven te \¡en,angcn.

Gcbruik een Blur Radius r,an

17 pirels en klik op OK

kr, E¡ lS t
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zacht, r'oncl penseel uit de Blush

PickeL. Kies zrvalt als voor'-

grondkleur en schilclel lond het

rneisje om de schadul'en op de

rlunr te velbergen.
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lvorden, maar \¡oeg ecrst een

laagmasker toe via Layer )
Layer Mask > Reveal All.

Kies nu Blush cn selecteer ee¡r
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-æF.îi-ã.J 

¡1 l¡

I x"";.", l.r. l-".
I[l in.i*i.flureroJ.'.
(Ctrl/ffi+J. Klik op deze

gekopieerde laag op de rnas-

kerminiatuur en kics Image
> Adjustments > Invert
(CtLl/ffi+l). Klik op de rnas-

kerminiatLrul en ga naar Filter
> Blur > Gaussian Blur.

Gebruik een Blur Radius van 48

pixels. Kies Layer > Flatten

Image en sla het bestand op.
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HTctlltEYFoTo'$
Preset: Cu*om

Output Channel: Gõy

-e f-ox I

f èncet I
El P.eûewsourcê ch¿nnåb

Red: iso

GÞên: 0 %-..-_
Btue: E-lx

h
Tohl: +1oo %

d'qt+ô

ô

fr!G

<¡t
Maak nu een aanpas-

singslaag Cun'es, op

dezelfde wijze als de aanpas

singslaag Levels. Klik op het

middenpunt van de cunre en

sleep het naar boven en naar

linla. Dit maakt alle tonen

lichter, maar met name de mid-

delste tonen.

%.....--

Jn een highkeyfoto is het merendeel van de kleur-

lron.n licht. Als we de middentonen zouden bekij-

ken, zouden we zien dat deze iets lichter zijn dan de

gemiddelde grijswaarde. Een highkey-effect geeft de

foto een licht, ijl uiterlijk, maar dit betekent niet dat

de foto geen detail heeft. Dit is precies het verschil

tussen een overbelichte en een highkefoto: de eerste

verliest detail in de highlights, de laatsre behoudt

detail, Als u highkeyfoto's digitaal wilt imiteren, kunr

u in het geval van een verkeerd resultaat altijd weer

terugkeren naar het origineel. Bovendien kunt u het

proces zorgvuldig beheren en is er een groter tonaal

bereik beschikbaar dan wanneer u alleen zou foto-

graferen.

<lt

Constãnt: 0 %

--:-
B Monoch¡ore

Highkeylotot hoeven niet

zwart-wit te zijn, hoewel

het effect dan wel sterker wordt.

Ga dus naar Image >

Àdjustments en kies veryol-

gens de Channel Mixer. lVlar-

keer het vakje ùIonochrome en

stel 50% in voor Red en 50%

voor Blue. De foto wordt nu

omgezet naar monochroom.

ADJTJSTIIE¡¡TS

RGB

Cùsom

AtlJtlsTttENfs

tãld¡
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{GB

0 r.Eil I 2tç

lõrl

l¡ oe
De belichting op de

achtergrond is oneflen

en te donker. Klik in het palet

Layers op Create New Fill of
Adjustment Layer en kies Levels.

Sleep de middelste schuilbalk

naar linls, zodat de foto lichter

wordt. Selecleer een penseel van

gemiddelde grootte, met een

dekking van 20%, en kies zwart

als voorgrondkleur. Klik op het

masker en schilder in de centrale

gebieden om de tonale verschui-

ving van de opdracht Levels te

maskeren. Het doel is de foto in

balans te krijgen.

å

I

I

lõ

¡,1¡rréì tfFècty:

¿*YtRS

ttrl; [ r'f {+ l Ff1

fr



r,ek: !¡rrf f to,|iül-;l

0 Lêvct 1

&c*gNDd

¡-

lã

tAYfRS

rek! El y'+ ¡

PilelÐtunSf,s: 20.0ü

Doemnt SEe:

ßestuton: 300 pkek/inö

Mgwnd Ê

hk! Çl l.l I

lõ

&cl<c@td

Layer Mask om een masker aan

de bovenste laag toe te voegen.

Kies Brush en schilder (met

een dekking van 200/o) over het

bovenlichaam van het meisje.

Dit maakt haar extra opvallend,

en toch niet te donker. Voeg de

lagen samen.

HrcHrrvroro's 45

c'

â
;1

Selecteer wedelom de tool

Brush, deze keer met een

dekking van 5%. Schilder (met

een groter penseel) r,oorziclitig

over het masker Levels, binnen

de contouren van het meisje,

zodar. deze duidelijker worden

en niet met de achtergrond

vervloeien. De huid mag maar

één keer worden beschilderd, de

kleding meerdere keren.

ô

Verander de dekking nu

in l0%, kies een kleiner

penseel en zoom in om op het

masker Levels te schilderen

over het haar, de ogen, lvenk-

brauwen en lippen. Pas op dat

u geen 'panda-ellect' creëert.

Schilder tot slot over die gebie-

den van het topje waar detail

verloren is gegaan.

I
Js

H \,{aak êén laag en creëer in

het palet Layers een kopie

van het resultaat (Ctrl/ffi+J.

Stel de overvloeimodus in op

Overlay. Hiermee creëert u

de uiteindeLijke higlikeylook.

N,faskeer het ìichte topje van

het meisje met een laagmasker

en penseel, zoals ne eerder

hebben gedaan. Voor een extre-

mer, abstracter eflect kunt u

de overvloeimodus Vivid Light

tã Ë

I

l/
gebruiken.

f h.rl l\!ldth: I34 !ü€ls . 
lO

Eeisht: E¡80 lxeb . J
t Ámf

lo ,$,

E sGle styles

øgontuh PropoÊþns

üneçmle Imqe:

Bicubr (be$ for smoth gEdienb)

Om de persoon te bena-

drukken kunt u Crop

kiezen en het gebied rond het

hoofd en het bovenlichaam

uitsnijden.

Na dit uitsnijden rnoet

u de nieurve afbeelding

groter maken. Ga naar Image
> Image Size. Vergroot de

afbeelding tot 3000 pixels ver-

ticaal. Dit maakt de a{beelding

zachter, omdat het interpolatie-

proces een $oot aantal pixels

toevoegt. Omdat de foto qua

stijl echter licht en luchtig is,

hoelt u hem niet te verscherpen.

â

\
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LowKEYFoTo'$

J oals de naam al aangeelt, z¡n lowke/oto's exact

It¡rt tegenovergestelde van highkel,{oto's: de

meeste middentonen zl'n donkerder dan gemiddeld,

met extra schaduwen tot gevolg. En ook nu weer

gaat het niet om het onderbelichten van een foto, we

willen er iets mee bereiken. De loto krijgt een duis-

te¡ mysterieus, exotisch en intrigerend effect. Low

key werkt vooral als de uitstraling van de gefotogra-

feerde persoon past bij deze techniek: een lowkey{oto

van een vriendelijk lachende persoon krijgt al snel

iets sinisters, Als dit niet is wat u wilt, kies dan een

ander onderwerp.

Ðoorunt SÞe:

Resolution:300 pùeb/in.h

Esote sMes

øConstGin Proport¡ons
glResmpþ ¡mge:

Eicubic (befi for smooth gÊd¡ents)

Het resultaat is nu iets te

klein. \\¡e moeten de foto

dus groter maken, r,ia interyola-

tie. Kies Image ) Size en ver-

gloot de verticale afrneting tot

3000 pixels. Als u ingrijpende

berverkingen gaat doen, is het

beter orn dit interpolatieploces

aan liet begin uit te voeren.

*t*' ]1*- *_ I lo
Height: 25.4 cm - J

Pixel Dimenshns: 17.3M

Presee Cufom

Output Channel: GEy

Wdth: 2017 Dixeb , i
t0

Heieht:ãtD lpixeb -J-

f-"- -*
t ô¡cet l

f A!tq--l

r*xr
t-è"*i_l
EPreview

De originele cornpositie is niet

klachtie eenoeg cl is veel te

veel ruimte lond het model. De foto

is onpeLsoonlijk. De bedoeling is om

de compositie strakker te maken, het

bedachtzarnc kar"akter van het moclel

te benadruklen, de foto donkelder

en intiemer te rnaken. Selecteel Crop

en snijd een stlakkere compositie uit.

-?-

Gfeen: ,'aO V.-...-
B¡re: E-s6

-.--Totâ[ +100 oÁ

olo

source channeb

Red: olo+30

Constanu 0

-:

EMonochrome

'ri

Eff;*ti:iJïî,xî.,
X{ixer. Kies daan'oor Image >

Adjustments om de Channel

N,Iixer tc sclecteren. Nlarkeer

het vakjc N,lonochrome en r,oer

30% in vool Red, 30% voor
jr Glccn en 30% r'oor Blue. De
i loto begint volm te krijgen,

. maal is nog niet af.
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Ga naar Image > Adjus-

tments > Curves. Klik

met de Eyedropper (die ver'-

schijnt zodra u de culsor boven

de foto houdt) op de lichte

huidtonen. Dit maakt duidelijk

rvaar op de cule deze toon

r.*' tr ¿S I

N4aak in het venster

een kopie van cle laag

{Clrl/ffi+J/ en srcl dc ovenìoei-

modus in op N'lultip\'. Klik op

Add Layer \'lask, ondel in het

venster. Selectee| het penseel

en controleer of dc voorgrond-

kleul zwart en dc achtergrond-

kleur wit is. Stcl de dekking in

op 20% cn gcbruik een gr'oot

, t t )tsh""$oÃs

vcuréÞ4ophr.. :. -

zich bevindt. Klik op cle cun'c

om de toon te vergrendelen.

lGk nu op een punt hah'errvege

het middenpunt cn linksonder'

en sleep dit naal rechts orn cle

foto donkerdel te maken.

nogrlaals eeÌr culve

Op dit purìt Ìnoct dc

achtergrond rechtsl¡oven zich

onder het middenpunt bcvinden

en de huidtinten elboven. Stel

boven en ondcr'het middenpunt

controlepunten in. Velsleep deze

lÌrnterì om dc klassieke S-culve

te kLijgcn, waarmee cle schadu-

rven donkelder en de highlights

lichtcr l'orclen.

Selectecl Burn en stel

de clckking in op 25%.

GebLuik deze tool orn bepaalde

gebicden (zoals rechtsboven en

-onder) door'te drukken; dcze

zijn op het moment nog te licht.

$nG

penseel (200 pixels). Selecteer

het maskel en schilder over de

gebieden rvaal dc huidtonen

lichter rnoeten rvolden de

rechtelzijde van lict model.

N,lischien zijn el dric tot vier

lagen nodig orn hct juiste ellect

te kLijgen, maal ccn zorgvul-

digc aanpak is altijd beteL. Kies

Layer > Flatten Image.

Ga naal Filter >

Texture > Grain.

Stel Grain Typc in op

Regulal en lntcnsitv op

30. Dit brengt clc textuur'

telug in cle gebicclcn dic

u vloeiencl hebt gcmaakt,

Stel het contlast in o¡r

60. Dit geclt dc loto cen

contr'astlijkc cn christere

sleer'.



0ptlALLEttIE LtctlT-

Et\l $CtlADUtlllEFFECTT]ll

48 Cnr¡,rrEF BELTcHTEN

waiH i :: i" #JilåiålT,l ìi tJiï;
u schaduwen kunt creeren door in de modus Quick
Mask zorgvuidig gevormde selecties te schilderen. In

deze modus schiidert u met een rode bedekking -
vergelijkbaar met de traditionele Rubvlith-druktech-

niek. Als u de modus Quick Mask afsluir, wordt er

een actieve selectie gegenereerd. Door deze selectie

0p een aparte laag te i,ullen met zwart en een bee{e

vervaging toe te passen, kunt u zeer realistische

schaduwen creëren. De lichtinval die het effect ver-

volmaakt, wordt gegenereerd met de krachtige filter

Lighting Eflects.

fJ

'iùDi

.û

Blend¡ng 
--=_---

ol
jl

De*h¿üon

Dooment: SHADow-2.PsD

chrnnel: New

Narc: Figúrel

Opeßtion

t oa ^l

-_.1}I hcel l

O ffêw ch¿nnel

Sublrc! riüÌ a¡arnel

lnieß¿ri *th aharlel

sncl

gefoto-

grafeelde perso0n te schildercn.

Druk op Qvooi de modus

QLrick r\,Iask cn kies een penseel.

Selecteer een hard penseel uit

de Brush Pickel en contloleer

of de voorgrondklenr zrvalt is.

Schildel over de man en clc

toonbank; r'olg de contouren

zorgruldig, Onthoud dat u de

grootte \¡an hct penseel snel

kunt verandelen met de vier-

kante haken.

Contents

use:ftfif,-
,t, t.,, poitn,',. l--lllLLI

Voeg een nieurve laag toe

(Ct|l/ ffi +Shift+ll). Aflran-

kclijk van uu' instellingen kunt u

de luimte rond de persoon gese-

lecteerd hcbbcn in plaats van

hct model zelf. Kies dan Select
) Inverse. Ga naar Edit >

Fill en kics Black in Contents.

Druk op Ctrl/ffi+D om de

selectie op te hc{Ien.

t oa ]
J^L
I cancel I

ã
\/erander dc ove¡vloei-

modus voor dezc laag in

Soft Light. Kies X,Iove en slccp

deze schadurvlaag iets naar links.

Ga naar Edit ) Transform
> Scale, Iioud de Shift-toets

ingedlukt en versleep een van

de hoekhanclvattcn om de scha-

chuv gloter te makcn. Klik op

Commit.

Mode: Norml

opacity: tôo oh

i iPreserve TÊnsÞãrenry

het maskel clan rnct lvit orn dit

te herstellen en ga weel verder

met zwart. (r\'Ict X kunt u hrs-

sen de tlee kleulen schakelen.)

\\¡anneel hct masker kìaar is,

drukt u op Qom Quick L,Iask

al te sluiten en de selectie te

generelen. Sla de selectie op

met Select > Save Selection

en geef hct dc naam I'igure.

d, [/S a LW

**Eøad 6

-...'---
a
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Contents
EPreview

SHADOh2.PSD

use: Black

: r.i¡i¡ ir;liÉì¡:

r*Ç
I cdc!¡ l

Blending

Mode: tlorml

opa.jbyr üE %

fì Preserue lnnsparency
tr&E

nadius: el pireb

I
uYrß
5Õft LlJht

kk: nl+ ¡

F

Ga naal Filter > Blur
> Gaussian Blur cn

gebmik een straal van B pixcls.

Laad de opgeslagen selectie

via Select > Load

Selection. Kies Figure uit

de keuzelijst Channel en klik

op OK. Ga naar Select )
Feather en stel een stlaal van

3 pixels in. Druk, tenvijl de

selectie actiel is, op Backspace

om de schadurvgedeelten over

clc pclsoon te venvijderen.

Druk op Ct|l/ffi+D.

sxApwnd A

\/Lrl dc sclcctie met zwart

via Edit > Fill >
Contents. Druk op CtLl/H+D
om de selectie op te heflen.

Stcl dc oven'loeimodus r,an

de laag in op Solt Light. Kies

Nlove en vclplaats cle schadurv

iets naal links. Ga naal Edit >

Transform > Scale. Vclslccp

hct handvat linksboven om dc

schaclul, gr'oter te maken. Druk

op Entcr'.

Soufce

oo.u."nt, si¡óou¡-J.pso

channetr'liËiËEl -
n tnvert

Opention

Vcn,aag de schaduu'en via

Filter>Blur)Gaussian
Blur. Gcbruik een straal van 7

plxels. Laacl cle selectie Pumps via

Select > Load Selection. (I(ies

Pumps uit hct invocn'ak Chan-

.i*ô

:-$
:i d-

a m-J
f G".d l

t -q(__l

t qi!"r-j

-l 

I

ffame: Pumpd

Opeßtbn

Herhaal deze proceclure

om de schadurven rran de

tapinstallatie op de voorgrond te

creër'cn. Voeg een nieune laag

toe en kics Brush. Schakel de

rnodus Quick À,lask in (Q) en

r--ü I#
O New chànnel

Add to C¡ànnei

SublBt fronr Ch¿nnél

I¡t€rsÈ.t r¡Êh C¡â.¡el

9l New Seledbn

ii Add to sêlect¡on

i-) SubtEct fom Select¡on

íi Inteße.t with sele.tìon

3 Pretrw

E

¡

.*æ, ie 'i

schilder voorzichtig over dc tap-

installatie. ICik op Qom Quick
N'fask af te sluiten. Kies Select
> Save Selection en geefdc

selectic clc naam Pun'rps.

ud¡s: il o*eb

nel.) I(es Eraser en venvijder de

schaclurvgebieden binnen de selec-

tic. Írterrsireel de sclr¡drruen door'

clc laag te kopiëLen (Ctrì/ffi+)
cn dc dckking van de gekopieerde

laag tc raranderen.

Om het lichtcllcct te vol-

tooien klikt u op clc ach-

tergrondlaag en kiest u Filter >

Render > Lighting Effects.

Kies Omni als Light Tlpc cn

sleep het licht over' het hoofrl cn

de schoudels van de rnan. Stcl

Intensity in op lB en Ar¡bicnce

op 14. IGes wit uit de klculcn-

staal Light. I(ik op OK orn

het lichteflect toe te passen. Ga

naar Layer > Flatten Image

en sla het bestand op.

z', ;-\
, \\r. ?. , r,\r\ 

I
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Lf .t effect van kaarslicht is lastig vast te leggen

I Im.t de camera; u krijgt te maken met allerlei

problemen op het gebied van belichting en witba-

lans. Dit hoeft echter niet te betekenen dat u geen

schitterende kaarslichtfoto's kunt maken - mits u

met Photoshop werkt. De bronafbeelding die we hier

gebruiken is er niet echt een die u direct met kaars-

licht zult associëren, maar dat is nujuist zo leuk.

Met een beetje zorgruldige bewerking is het perfecte

kaarslichtefïect voor iedereen haalbaar.

KnnR$LrctlT Et'l ltLEUR

Kopieer eerst de achter-

grondlaag (Ctrl/*+JJ. Ga

op deze gekopieerde laag naar

Filter > Render > Lighting
Effects.

E
r-q-ff

ô a o@-l

S lMr1ffil
l-@ú@ l

as: ø%
t* ¡¡o

¡*E-- ] l:E] ''.'

Klik op de kleurenstaal

Light en kies een diepe

roodoranje tint. Klik op de staal

I\4aterials en kies een donker-

bruine tint. Sleep de schuifbalk

Focus naar 7l en stel Light

T1,pe in op Spotlight. Sleep het

middenpunt van de lichtcitkel

in het vootbeeldvenster naar

de zijkant van het oog van de

vrour,. Sleep het rechterpunt

van de lichtcirkel naar rechts

totdat de cirkel de rand van

de loto raakt, Gebruik deze

schermafbeelding als indica-

tie voor de positionering en

om\¡ang van de cirkel. Klik op

een van de handvatten en draai

de cirkel zodat het licht van

rechtsonder komt.

u,E]¿ål É¡

¡rghhr tu

úont web øh

Kies Layer > New Fill
Layer ) Solid Color.

Klik op OK in het venster

Nelv Layel en kies een heldere

roodolanje tint uit de Color

Picker'. Stel de overvloeimodus

voor deze laag in op Overlay.

Klik op Brush en kies

een zacht penseel uit

de Brush Picker. Velminder

de dekking tot 25%. Schilder'

þet een redelijk gloot penseel)

met lvit over het gedeelte van

het gezicht dat aan het oranje

van de vullaag moet worden

blootgesteld. We willen een zeer

subtiel en vloeiend lichtellect.

Concentreer de rode reflectie op

de voordant van het gezicht van

de vroulv. Hoe meer u op dit

gebied schildert, hoe sterker de

rode gloed wordt.

Vul het masker van deze laag

met Edit > Fill > Contents

en kies zrvart. Deze laag zorgt

vool het gereflecteerde kaars-

liclit, nadat rve rvat op het bij-

behorende laagmaskel hebben

geschildeld.

Deze schermalbeelding

toont het bijbehorende

laagmasker'. U ziet dat er zeer

rveinig wit nodig is om de ver'-

eiste gloed te verklljgen.

ô

F

Ðil-

Hrg "

s,iì x
s, id- x
ræõ
e, iãi
31 47

h;t t

JL ,3

.a: i"
úb: ;ö--

co *

a,El.þ I



I rii

d:nr'tla

KAARSLTCHT EN KLEUR 51

B'E./+a d'ì r¡e;'ì

Klik voordat u veldergaat

op de laag Lighting Effects

en gebluik cle Eyedlopper om

de clonkerste kleul achtel de

vlouw te testen. Gebluik nu het

pcnseel orr ovel de fvee orade

gebieden rechtsondel in de foto

te schilcleren.

ã
À
D
g ftidomró*ì

EhhE trR

aHr 35 '
:a.s: i q

,:'Ri æ
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ilL: s1

.r¿r 30

i:: ¡, jj

:
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Ga naar Layer ) New

Fill Layer > Solid Fill,

I(ies deze keer een heldele

goudgele tint uit de Color Pic-

ker. Vul het masker van deze

laag met zl'alt via Edit > Fill
) Contents. Stel cle oven,loei-

modus voor deze laag in op

Color Dodge.

Schilder, met het rnasker

nog steeds geselecteerd,

met wit ovel de voor"kant van

liet gezicht. Gebruik het penseel

met r¡erschillende dekkingen om

steeds rneer van de met geel

gevulde laag te laten zien. Dit
verstelkt het kaalslichteflect.

Plobeer te voolkomen dat u

over de donkcle details rond de

ogen scliilclclt; het idee is o¡n

zeel sLrbtielc highlights aan de

gebieclen met roodolanje gloecl

toe te voegen.

e:ill$a El{!%iìl

E E

iã

Kies een zeer klein pen-

seel en schilder rnet l'it
ovel het rvit van cle ogen van

de vroul', orn ook daar de met

geel gerulde laag zichtbaal tc

maken. Dit gceft het eflect van

schittelingen cn rcflcctics van

kaarslicht. Zoorn in op de ogen,

verklein het penseel en schildcr

ovel de restelencle schitteringen

in de ogen.

Open de foto van ecn

kaals en ga naal Select )
All (Ctrl/ffi+A), gevolgd dool

Edit > Copy (Ch1/ffi+C)

l(eei telug naar cle hoofdfoto en

kies Edit > Paste (Ctd/ffi+\l
om cle kaals in cle loto te plak-

ken. Pas de glootte en positie

van de kaars aan via Edit >
Transforrn ) Scale. Kies

Elaser om het gebied loncl dc

kaals uit te gurnnlen,

i-
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I ls u iemand fotografeert tegen een eflen ach-

,( L tergrond, is het resultaat alhankelijk van de

belichting en de gefotografeerde persoon. Een goede

r,uistregel is om diffuse achtergronden voor portret-

ten te gebruiken (behalve als er een wisselwerking

is tussen de achtergrond en het model), aangezien

dit de aandacht van de kijker naar het model leidt.

Is de achtergrond echter eflen wit, dan voegt deze

weinig toe. Op de volgende bladzijden leest u hoe u

het model van de achtergrond kunt scheiden en de

belichtingsfilters van Photoshop kunt gebruiken om

de achtergrond wat interessanter te maken, zonder

dat het model hieronder lijdt,
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Corrigeel allereerst de

algehele belichting van

de foto cn bleng eventuele

kleur- en contrastaanpassingen

aan. Velbeter het portlet naar

wens. In dit geval heb ik Clole
gebruikt om de huidskleur iets

op te frissen.

Sclecteer de N,fagic \{and

en stel Tolerance in op

20%. Klik op de achtergrond

en lioucl de Shift-toets ingedrukt

orn die gebieden die aanvan-

kelijk niet rverden gesclccteeld

alsnog aan de selectie toc te

voegen. Doe dit totdat u de hele

øúewnd

Kies Select ) Inverse om

de selectie om te keren. Ga

naar Select > Modi$ >

Contract en voer een rvaarde

van 2 pheìs in om de selectie

dichter bi de contouren te bren-

gen. Kies nogrnaals Select en doe-

zel de selectie met I pixel. Dmk

op Ctrl/ff+C en Ctrl/ffi+V om

van de selectie een nieuwe laag te

maken, maar dan zonder achter-

grond. Noem deze laag Figure.

achtergrond hebt geselecteerd.

(Zoom in voor eventuele ach-

terblljvende pixels.) Het gebied

rond het haar bevindt zich niet

dicht bij het gezicht, maar klik

vooralsnog niet te dichtbij.

¡00q'6
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I Selccteer nogmaals de

achtergrondlaag en kies

Filter > Render > Lighting
Effects. Selecteer cle dlicvou-

dige spot ol een andere belich-

ting die bij de loto past. Het

idee is om een opvallend eflect

te creëren, zonde¡'dat deze té

opvallend is. Positioneer het

eflect zo dat het licht van boven

komt; de niiddelste lichtbaan

moet iets sterker I'orden.
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het haar als witte omtrek. Om

het licht door het haar te laten

schijnen selecteert u de laag

Figlie en klikt u in het palet

Layers op liet pictogram Add

Layer Nlask.

Lmr: Lll+ t *,i,-t!ry:;ll

&c*gwad

de voorgrondkleur zlvart. Klik

op het laagmasker en schilder

over de halen taar u de oor-

spronkelijke achtelgrond nog

kunt zien. Welk zo de volledigc

contoulerl van het kapsel af,

zodat u eer soort halo-ellect

krijgt. Als u een loutje maakt,

schakel dan over naa¡' wit en

schildel ovcr'hct loutjc lieen.

Vocg dc lagen samerr en sla hct

bestand op.
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dc klern' van

zodat cleze bij

de goudkleurige kleding van cle

\/rou!v past. Pas de belichtings

filter toe. Hct effect moet nu op

de achtelgrond te zien zijn.
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EIke kleur licht krijgt

een eigen laag. Kopieer

clus eelst de achtergrondlaag

(Ctrl/ffi+JJ en noem deze Blue

Light. [\Ie voegen alleleerst het

blaurve licht toe.) Kies Filter >

Render > Lighting Effects.

De cirkel in het voor-

beeldvenstel bevat enkele

handvatten. Pak het handvat

dat via een liin r,erbonden is

met het middelpunt en dlaai de

cirkel zodat het licht van reclits-

boven komt, Sleep het handvat

omhoog en naal links totclat het

bijna buiten beeld valt. Pak een

u+tre' lsøtslú-l

krd 69 wÈÈ:
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Jn een lotostudio kan het gebruik van verschil-

Ilende kleuren licht zeer eflectielzijn en iets extra's

toevoegen aan een anderszins eentonige scène, Wat

betreft de installatie moeten we gekleurde filters aan

krachtige fli*koppen koppelen en zorgvuldig naden-

ken over de positionering van elke lichtbron. Geluk-

kig kunt u in Photoshop hetzelfde eflect bereiken

zonder al deze apparatuur. Dankzij de filter Lighting

EfÏects kunnen we een groot aantal gekìeurde, 'r,ir-

tuele' lichtbronnen creëren, wat opvallende foto's

oplevert!
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69

Nqatu A btu"
E:=::=:==:===:õ-

itõ

Kies in het Venstc| Lighting

Effects cle optie Spotlight uit de

keuzelijst Light Tlpe. Klik in de

staal rechts van de keuzeliist en

kies een lelle tint blauw uit.

van de zijhandvatten en sleep

deze naar buitel totdat de cirkel

de hele loto omringt. Sleep het

middelpunt naar de kin van het

meisje. Verhoog Intensity naar

43 en laat de overige instellin-

gen zoals ze zijn. Klik op OK,

*êlåh

6

Nu rvolclt het tijd voor rood,

maar verberg eerst de blaurve

laag door op het oogje te klik-

ken, Voeg een nieuwe laag toe

door de achtelgrondlaag nog-

maals te kopiëren (Cttl/ffi+J.
Geef deze laag de naam Red

Light.

f
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Nu rvordt het tljd om

een en ander te laten

overlloeien. Klik op het oogje

van de blaune laag en klik op

de laag zelf. Ga naal Layer >

Layer Mask > Reveal All.

Dool met zr'r'art op dit laag-

masker te schildelen verbergen

rve bepaalde gebieden van de

laag. Klik op Brush en kies

een groot) zacht penseel uit de

Brush Picker.

Vergroot het penseel naar

400 pixels en controleer

ol de voorgrondkleur zwart is.

Klik op het laagmasker in liet

palet Layers en schilder over de

linkeronderhoek van de loto om

het rode licht elonder tevoor-

schijn te halen. Gebruik een

penseel met lage dekking (r,ia

de optiebalk) r'oor het gezicht

om de overgang van rood naar

blauw r4oeiend te maken.

þh 14 il-hbt,:l 
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De daadwerkelijke tint

van elk qpe licht kan

aangepast worden via Image
> Adjustments ) Hue and

Saturation. Verplaats de

schuifbalk Hue om de algehele

kleurtint van elke laag te ver-

anderen. Als het vakje Previer'v

gemarkeerd is, kunt u urv aan-

passingen controleren.
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Tot slot moeten lve wit licht toevoegen, om

de aandacht van de kijker op de ogen te

r-- * Þ--
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liouclen en de foto rvat interessanter te maken.

Klik op de achtergrondlaag en kopieel deze

(Ctil/ffi+J). Sleep deze nieuwe laag naar de top

van de laagstapel. Kies Filter ) Render >

Lighting Eflects. Kies nu Omni als Light Type.

Sleep de cirkel ovel de ogen van het meisje. Klik

op de kleurenstaal Light en kies rvit uit de Color

Picker'. Verlaag Intensity tot 35 en klik op OK.

Verander de over-

r4oeirnodus r,oor deze

e,ta¿,It E |iÀì4 Ë]

laag in Lighten. Verminder

de dekking van deze laag

om het witte licht te con-

trolelen, Hier heb ik een

dekking van 370/o gekozen;

het licht heeft dan een sub-

tiel maar duidelijk eflect.

Keer terug naar Filter
) Render > Lighting

Effects. De instellingen voor

de filter zijn nog zoals u ze hebt

ingesteld r,oor de blaurve laag.

Klik dus eeLst in de staal en kies

een levendige roodtint. Pak een

van de handvatten en draai de

cirkel totdat liet licht van links-

onder naar leclitsbor,en schijnt.

Pìaats het middelpunt van de

cirkel in de hoek linksonder.

Klik op OK.
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Kies alleleelst Filter )
Render ) Lighting

Effects. Kies Spotlight als Liglit

T1pe. Draai dc lichtcirkel bü de

handvatten totdat het licht van

boven komt. Rek de cirkel uit

totdat hij de hele loto omringt.

Kies de kleur wit uit de kleuren-

staal Light. Stel Intensity in op

35 en Focus op 69.

Voeg voor de lichtstraal

een nieurve laag toe

(Crrl/ ffi +Shifr+Nl. Noem deze

laag Light Beam. Kies de tool

Polygon Lasso op de rvelkbalk.

Nlaak een grote selectie rond de

man; boven redelijk smal, onder

breder. Selecteer Gradient en

klik op de kleurenstaal voor de

voorgrondkleur. Kies een lichte

geeltint. Klik op de optiebalk op

de Gradient Picker en selecteer

Foreground to Transparent.

Begiu boveu in de foto (hienroor

moet u het kader om de foto

vergroten) en trek de overgang

naar de onderkant van de selec-

tie. Druk op Ctrl/ffi+D om de

selectie op te heflen.

þeginnende lotogralen hebben vaak moeite met

-Lln.t fotograleren van nachttalerelen, vanwege de

lange sluitertijden en de onzekere belichting. Als u

overdag al met die nieurve digitale camera aan het

worstelen bent, hoe moet dit dan 's nachts?

Gelukkig kunnen we in Photoshop de sfeer

van nachtfoto's heel aardig benaderen. De eerste

suggestie wordt gewekt met de filter Lighting Effects.

Het sombere avondlicht wordt geleverd door een

aanpassingslaag Hue/Saturation, Door op het

masker dat bij deze laag hoort te schilderen kunnen

we het licht en de kleuren van de achtergrondlaag

subtiel benadrukken. Tot slot ronden we het subtiele

r,erlichtingseffect af met een eenvoudig kleurver]oop.

Ga naal Layer > New
Adjustment Layer >

Hue/Saturation. Klik op OK.

\'Iarkeer het selectievakje

Colorize, Stel de schuilbalken

als volgt in: Hue 230, Satura-

tion 47, Lightnes -i0.

ÀDJUçTMËÑTg
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Kies een g-r'otcr penseel en

schildel rlet zu'art ovet dc

lichtste gedcclten van de stencn

t|ap orn hier'\\,at meer licht

zichtbaar te maken. Schildcr'

van de zittende rnan naal cle

randen van de scòne, zodat het

liclit langzaam minder r'r,ordt en

de lichtstc gcdeelten zich dilect

onder" dc lichtbron bevinclen,

DAG IN NACHT VERANDEREN 57
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Kies Filter > Blur >

Gaussian Blur. Gebruik

cen straal van 67 pixels. Stel de

overuloeimodus voor deze laag

in op Lurninosity, Ver'laag de

dekking tot 86%.

De aanpassingslaag Hue/

Saturation be\¡at een

laagmasker. \\¡e moeten dit

masker nu beschildelen orn

het licht subtiel op de man en

zijn directe omgeving te laten

vallen. Klik op Blush en kies

Airbrush Soft Round 45 uit

Onthoud dat het licht van

bovcn komt; zo kunt u

visualiseren n'elke gebreden door

de lichtbLon rvolden besclicnen.

Probeelhet ellect subticl te

houclen. Àls cen bcpaalcl gebied

lichtel rnoct rvolden, beschilder'

dat gcbicd dan nog een keer.

Hoe meel zwart u op een

gebied schildelt, hoe rneer u ziet

van de onderliggende 'lichtlaag'.

\\¡erk langzaam uaar bcneclen

en laat het licht cloolschijnen

op die gebieden waar het licht rnoet

komen. Pas de glootte van het pen-

seel aan het gebiecl rvaar u lvclkt

aan gebruik bijvoorbeeld een kìein

penseel om hiel en daal klcinc lichr

accenten aan te brengcn.
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de Brush Picker'. Verlaag (op

de optiebalk) Opacity tot 30%

en Flow tot l9%. Klik op de

aanpasingslaag en begin (met

zu,art als voorgrondkleur') op de

lichtele gebieden van de hoed

van de man te schildcrcn.

SchikleL dan ovcr de kof-

fcr en de inhoud, zodat

cleze goed rvorden vcllicht. Klik

tot slot op de oolqrlonkelijke

achtcrglondlaag en kics Image
> Adjustments > Hue/

Saturation. Sleep dc scluifl:alk

Satulation naar rechts totdat u

tevreden llent met de klculcn-

diepte in de lichtere geclecltcn.

I(es tot slot Layer > Flatten

Image.



58 Cnr,q.rr¡F BELIcHTËN

SrttlotlrTTrt'l
ch¿nn€[ Bfue.opy

¡¡oùt Ld€b:

114

ouÞú Leveb:

__,_è
255

U moet het contrast \¡oor

dit kanaal flink aanpasen

om het silhouet te maken, Kies

dus Image >Àdjustments >

Levels. Sleep het zwartpunt

onder het histogram naar rechts

om alle donkere tonen in de

foto donkerder te maken. Stop

als u een r,vaarde van I 14 in

het vakje Input Level ziet staan.

Sleep het witpunt naar links

totdat u de waarde van 225 in

het vak Input Level ziet staan.

Nlaak de middentonen donker-

der door een rvaarde van 0.14

in te voeren in het middelste

vak Input Level, Klik op OK.

oit -rza

I ls u silhouetten in de studio fotografeert, moet

,( I u veel aandacht besteden aan lichtsterkte, licht-

meting en belichting, Br is echter een gemakkelijkere

en betere methode, en deze methode maakt gebruik

van Photoshop, Door een van de aparte RGB-lagen

te kopiëren en de niveaus voor deze kopie te ver-

anderen zijn we al aardig op weg naar het creëren

van een fraai silhouet, De filter Lighting Eflects

zorgt voor het vereiste licht van achter en creëert zo

een silhouet, Silhouetten vormen een traditie die al

honderdenjaren teruggaat. Als we deze techniek toe-

passen op moderne, digitale foto's, kunnen lve opval-

lende, intieme en charmante portretten maken.

Kopieer de achtergrond-

laag (Ctrl/ffi+j en klik op

het tabblad Channels voor de

individuele kleurkanalen.

r
*¡
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Maak een kopie van het

kanaal Blue door in het

\¡enster op dat kanaal te klik-

ken en het naar het pictogram

Create Nerv Channel te slepen,

onder in het venster Channels.

Misschien dat u nog rvat

kleine witte ofgrijze gebie-

den in het silhouet ziet. Kies

dan Brush op de werkbalk en

selecteer een hard, rond penseel

uit de Brush Picker. Druk op

D om de standaard voor- en

achtergrondkleur in te stellen en

druk op X om deze af te wisse-

len. Schilder met zlvart over de

overgebleven witte gebieden in

het silhouet.

Ilõ *



S rluoue rr¡s 5I

d'ElEa

lã

Klik op het RGB-kanaal

boven op de kanaalstapel

en keer terug naar het palet

Layers. Kies Edit > Paste orn

het gekopieerde silhouet te plak-

ken. Velander de oven'loeimo-

dus in Darken.

Om rvat licht toe te \'oe-

gen gaat u naar Filter >

Render > Lighting Effects.

Kies Spotlight als Light Type.

Pak in het voot'beeldvenster een

van rle handvatten van de cirkel

en dlaai de cirkel tegen de klok

in totdat de iichtblon uit de

hoek rechtsonder komt. Sleep de

handvatten naar buiten totdat de

cirkel de hele foto omringt. Stel

htensity in op 35 en Focus op

69. Klik op OK.

Kies Blur op de werkbalk.

Klik vervolgens op de laag

Silhouette en stel Blur Strength

(op de optiebalk) in op 50%.

Gebruik deze tool om de con-

touren van het silhouet hier en

daar wat te verzachten.

Druk op X zodat r'vit nu

de voorgrondkleur is en

schilder over eventuele z\,varte

achtergrondgebieden buiten het

silhouet.
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Voor eventuele grijze

gebieden op de achter-

grond kiest u Image )
Adjustments > Levels. Sleep

het witpunt naar links totdat het

grijs verdwijnt. Sleep het zrvart-

punt een beetje naar rechts

om het contrast nog verder te

verhogen. Kies Select > All
(Ctrl/ffi +A) en vervolgens

Edit > Copy (Cu'l/ffi+C).

Klik op de achtergrond-

laag en kopieer deze

(Ctrl/ffi+Jl. Kies een lichte

crème uit de kleurenstaal voor

de voorgrondkleur en kies Edit
> Fill. Kies loreground in het

gedeelte Contents.
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J ells topmodellen hebben soms te lijden onder

LJeen puistje of vlekje op hun anders smerteloze

huid. Studioverlichting kan zelß de kleinste

onvolkomenheid aan het licht brengen, maar dit

hoeft niet te betekenen dat de foto onbruikbaar is.

In dit gedeelte behandelen we drie methoden om

puis{es en vlekjes te verwijderen, De Spot Healing

Brush, de Healing Brush en de tool Patch werken

op vergelijkbare wijze, maar hebben specifieke

toepassingen. Deze tools werken door beeldinhoud

van het ene gebied naar het andere te kopiëren,

maar dat gebeurt op andere wijze dan met Clone

Stamp. Met de Healing-tools blijven schaduw en

textuur van het gecorrigeerde gebied behouden,

spal FI**rg Bn-dr Tod
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Rarteri¿e Låyer

öisabfe LayerMask

¡nableVector Màsk

CrGate Clippi¡g Mask

LìnkLaye¡!

Flatt.n

Er zijn echter momenten

dat u iets meer controle

over het proces en de bron van

de kloneringsgegevens wilt heb-

ben. Gebruik in die gevallen de

Healing Brush (te vinden in de

Healing-groep op de werkbalk).

Verwijder eerst de eerder toe-

gepaste laag door in het palet

Layers de miniatuur van de laag

naar het prullenbakje te slepen.

(te vinden op de optiebalk) het

elÏectießt. \,Iet deze optie stemt

Photoshop de kloneringsin-

formatie af op de waarden en

textuur van het omringende

gebied. Probeer de optie Create

Texture als het resultaat niet

goed is.

J
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De Spot Healing Brush,

geïntroduceerd in

Photoshop CS2, is de eenvoud

zelve als het aankomt op het

verwijderen van vlekjes en

puisljes. t\fet een eenvoudige

handeling kunt u iemands huid

direct verfraaien. De tool is te

vinden in de Healing-gloep op

de rverkbalk.

Het is altijd beter om

problemen te corrigeren

op een aparte laag. Maak dus

een nieur,"e laag via Layer
> New ) Layer (ofdruk op

Ctrl/ffi+Shift+$. Omdat u in

een aparte laag gaat rverken,

rnoet het vakje Sample All

Layers op de optiebalk gemar-

keerd zijn.

Þ

Zoom in en selecteer

opnieur,v de Spot Healing

Brush. Vergroot het penseel (r'ia

het sluitende vierkante haakje

op het toetsenbord), zodat het

iets groter is dan de vlek zelf,

Klik op de vlek, En kijk, hij

is verdrvenen! Eenvoudiger

kan niet. Over het algemeen

is de optie Proximity l\4atch
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, ì)c Hrrlìnq BlLr:lL is

I rl nrincl, r qt rLutorr¡tiseeLcl

dan clc Spot Llcaling^ ìlLusìr,

in clc zin clat u het gebicd lan

llckkcloze huicl als blon lan clc

ldoleringsinlolnratic liandniatig-

rììoet srlectcrcn. \laak een

nicuu c laag iCtLl/ ffi +Shilt+Nl.

kies Healino^ lJrLrsli en contlo-

Ìeel ol het lakje Sanplc i\ll
],alcls gcnralkcclcl is, Pas clc

qroottc liu hct pcnscd aair hct

tc colligclcn rlclijr aan, plaats

cle cursol llak u¿rast liet vlekje

¡naar uiet erìroleuì en dlLrk o1r

de 
'\ltl\-toets,

.\llskccr hc¡ rlt kit: mL rltrur

I I I .' ,,r., clr to,,l,,¡, te lJik-

kcn, ,\ls u ccn auclcL rlekje uilt

colrin-.elcn, rnoet u ttogntaals ccn

lJonelingsblon instellcn dool urct

:\ltl\ ingedlLrkt op ccn nabijn'.c-

lcq-cn ecbicd tc klikkcn.

P ¿¡.i:¡:

ìÀlt\ I

trÍ

l"T u iiipiy

5=r-==n

D-=rk 
=n

Lig hten

Lun¡¡n::'t¡
I

, , I Dc Hcalinq Br rr:h hcrli
lul I tcrschillcndc mi,cli.

rraalval sonrnrìQc zccl hancLig

kLrnncn zijn. \¡oolalsnog- hcbìrcn

uc c1e tool in dc nroclus \olm¿l

sebluikt cle uroclLrs dic u hct

laakst zuÌt geìlLrìkcn. hr clc

nrodLrs Replace uclkt Llcalins

lìush eract zoals dc tool Cllonc

Staurp. .\ls u ¡lìeen clc donliclcr

gedeelten ian een llckjc lilt
lenlrjdeleu. gebluik clan clc

ruroclus Lighten. Onr allccn clc

heklelste eebiedeu tc vclbcr'-

o-cn, kunt u de moclus lJalkcn

aebl Lìikcn,

I I\ir,,r'lìet coniqerul \xìlfrl
I ì"1 | gt,,t"re ontolkonrcnh, clrr

geìr'uikt Lr de tool Prtch, l(es

Patch uìt clc Hcaling-g*r'oep.

Dcze tool klonccr't ecn (loor

ccn sclccticlak gr:defìnieelcl

gebied oiel cle oulolkonrcnhcicl.

HoLrd cle spaticLralk inccdìulit

en lclslccp clc aflrccìcling^ totdat

u clc r'lcli bij dc mond lan het

nrcis.jc zict,

l(lik binncn dc srlcctie. slecp clc

sclcctic olcl hct iÌckjr: cl laat

de nrLriskop los, Iìrn pcllccte.

naacllozc kopicl trft:t rlczc dlir:

Hcaline-tooÌs cn ccn lrtttjc

3-ccluld kunt u it'mand ccu

pcllì'ctc. r'lclilii'krzi: huid gelcl.

{w
i,

.\ìs rlc .\ltl \-nrt:¡s
lfij i urs.¿'ukt is, zict . clat

L
I'
t

I
I

i ,i'
0át
l tt-t,,.
Váß
lrlg
l;/'tt;
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I
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¿1

cle culsor in ccn plusjc in ctn

klcine ciLkcl lclanclclt. Dit

st'nlbool betckcnt rlat Lr op hct

Pulìt siaiìl ccn klonc|iilgsblon in

tc slclìcn. Pllrts clc culsol ovcr'

ceu schoou stukje lnriil met vcr'-

gelijkbarc st:haclul en iertrmr

rn lJik op dc nmisknop om cle

ll'ou il tc stcllen.

I

I Controlccr ,, r.t ,rf
1rl
llit I l1¡.1 1rl ¡ l)r':li¡lrrion

g^cmalkccld is op clc optii'balli.

Dit instlueelt I'ìrotosho¡r om

hct o-cselccteclcle gcbicd nlar

rlc doellocatie tc kopiör'cn, Zorli

ccn schoon gebicd in dc llurLt

vnr he t lle(c cn iclicn mct dc

tool Patch ecn gcbicd tlat icts

glotcl is drn hct rl'l¡c ztll.
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een selcctic orn cle

mond. Klik op de optie-

balk op cle klop Refine

Eclge. I(lik op dc knop

On \\¡hite en velhoog

de u'aalde van Feathcl

totclat de selectierand

rnooi en vloeiend is.

Klik op OK. Klik rnct

de icchtermuisknop in

de selectic cn kies Layer'

Via Copy.Ðstuhèeh+ê
# ¿ un6n Si turaruß /4?

d!ry-

!E

fl elaatsuitdrukkinQen zljn zeer subtiel en dynamisch. Ze

\fkunn.n in een oogr,venk r,eranderen, en vooral als u bezig

bent met de camera. \\¡at dus te doen als de gelaatsuitdrukking

van het moclel niet helemaal aau de r,envachtingen voldoet? De

foto aßchrijven en een nieulve poging wagen? Nict nodig, als u de

beschikking hebt over Photoshop CS4!

In dit geclcelte beschrijl ik hoe u de opdracht Warp en de

filtcr Liquify kunt gebruiken om iemands uitdrukking subtiel

te veranderen. Zo kunt u een loto redden die anders voor

de prullenbak bestemd zott zijn ge\,vecst. Alles draait hier om

subtiliteit: kleine aanpassingen kunnen veel verschil maken.

Houdt u dus inl Beide opties bieden de mogelijkheid om pixels

te r,erplaatsen, zodat u ieurands uitdrukkrng naar u,ens kunt

verancleren. Geel haal haar glimlach lveer terugl

Ga op clc geplakte laag naal Select ) Reselect,

gevolgd door Edit > Transform > Wutp. U
kunt ¡ru dc handvatten roncl het \\¡alp-gcbied gebLuiken

on cle moncl icts blcclel en gekruldel tc maken. Kleine

aanpassingen hebbcn al veel ellect, dus l'ecs voorzichtig

l'e lr.illen geen ovcldlcven eindresultaat.

U kunt ook aanpassingen aanltr'enqen

in het \\hlp-r'astcl zell. \\¡ees wederom

voolzichtig. Gebruik clc \¡olm \¡an het rastcl in

clczc schermaflreelding als indicatie. AÌs u tn'r'c-

clcn bcnt met de velanclclingcn, klikt u op de

opticbalk op cle knop Corrmit.

¿-

rJ Bx*swnd ô

L,Iask. Kics ccn zaclit penseel en

schilcler rnet zwart (en een lage dek-

king) rond cle rnond orn cle harde

randen van de geplakte selectie te

vet'betgen. Ga als u tevreden bent,

kiest u Layer ) Merge Down.

Ga naal het tabblad N,Iasks 
Ì

en klik op cle knop Aclcl Pi".l i tl,
ÞIBlo

bFr r
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l(es op de l'erkbalk de

tool liorl'alcl \\hlp. Stcl

Brush Size in op I lB, Dcnsity

op 50 en Brusli Pressnle op

7. Tlck met de tool rle hoek

r,an dc rnoncl ccn bcctje naar

buiteu cn naal bovcn. \\¡ccs

voolzichtig; kleine aanpassingen

hel¡ben een grote uitwerkinq! U

kunt het penseel ook gebruiken

orn clc u'cnkbrauu'en iets bii te
ru'erken.

Kopieer vool dc zeker-

heid de achterelondlaae

(Crrl/ffi+J. ¡\ls de belclkin-
gen dan vclkeerd uiqraklcn,

bcschikt u nog steeds over dc

oolsplonkelijkc laag. Ga op

clc gekopieerdc laag naar

i d----l
f@r-l

Filter > Liqui|. I(ics in het

vcnstcl Liquifl'(op de l'crkbalk)

de tool Flccze X{ask. Gcbruik

een gloot pcnscel en schilcler'

een maskel lond cle mond,

zodat de rest van hct geziclit

onverander'd blijft.

naar I¡ovcn. \\tcs voorzichtig;

kìeine aanpassingcn hebben een

grote uit\verkirìg! U kunt het

penseel ook gcbluikcn om de

n'enkblauu'en iets bij tc l,elken.
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N'Iet het selccticvakjc

Shou' Backdrop kunt u

clc oorspionkelijke albeclcling

\\'ccrgcvcn. om le colltloìclc¡l ol
turv aanpassingen in orde ziln.

Gcbluik nu 'I'hau' Nlask om

clc lcst van het rrasker te vcr-

wijdelcn. Kics lorrvald \\¡a{r
rnct klcinc ornvang om kleine

aanpassingcn aan te blengen,

zoals hct liftcn van cle oogleden.

Gebiuik ccn zecl lage insteìling

voor Blush Plcssulc.
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rrcl orrsclrrk icrs re

f,l r.,. e*t .n å,r r ,..r,1.
vorÌn clcëeìt, kies clan gervoon

clc tool Rcconfluct op de

n'clkbalk cn schilder'over het

gcbiccl in kl'estie om liet eflect

1¡ l'¡¡lf ijderetr. ¡\ls u tevleclen

bcnt met het resLrltaat, klikt u

op OI(. Photoshop kopieert het

lcsultaat yan Liquify naal de

laag- in clc wcrklLrimte. Kies tot

slot Layer > Flatten Image.

Kics op de l'erkbalk dc

tool Folu,arcl \\tary. Stcl

Btush Sizc in op l lB, Densiq'op

50 en Blush Plcsure op 7. Tlck

nrct cle tool dc hoek van de

rnoncl een beetjc naal buiten en

t
F
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P en verandering van haarkleur duidt meestal op

IJeen overgang van jong naar oud - of van oud

naar ouder! Jongeren experimenteren graag met

bleken en verven) wat opvallende ol desastreuze

gevolgen kan hebben, maar wat in ieder geval

indicatiefis voor hun rebellerende aard. Op latere

leefq-d proberen we natuurlijk met man en macht

onze gnjze haren en andere tekenen van ouderdom

te verhullen. In het echte leven hebben we niet altijd

daçne wat we het ließt zouden willen hebben,

maar gelukkig kunnen we in Photoshop naar

hartenlust experimenteren met verschllende haar- en

oogkÌeuren. En als het resultaat niet bevalq kunnen

we altijd weer terugvallen op het origineel,

IAYERg

iffi;
tctr Il$ |

lÕ

Mgwnd

Open de foto. Klik in

het palet Layers op het

pictogram Create A New Layer.

Het is belangrijk dat de nieuwe

laag een transparante in plaats

van een witte achtergrond krijgt.

Noem de nieuwe laag Eye

Layer en stel de ovenrloeimodus

in op Color.

Begin door een nieuwe

kleur voor de ogen uit te

zoeken. Klik op het vakje van

de voorgrondkleur om de Color

Picker weer te geven. Het resul-

taat wordt lichter dan de kleur

die u hier uitzoekt; kies dus

voor de zekerheid een donker-

clere tint. Zoom in tot 2000/o om

de ogen in close-up te krijgen.

Selecteer het penseel en stel de

dekling in op 30%.

Stel de grootte van het

penseel in op ongeveer 20

pixels dit is afhankelijk van de

grootte van het oog. Zorg ervoor'

dat het penseel kìeiner is dan het

oog. Schildel nu over het geklcurdc

gedeelte. Aìs u een foutje maakt,

venvijder de kleur dan met Erasel'.

\\¡erk beide ogen af. Zoom uit

om het resultaat op normale

grootte te bekijken. Verminder de

dekking van de laag Eye Layer

totdat het lesultaat oveltuigend is.

In dit gcval rvas dc dekking 37oro.
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E Zorg ervoor dat u ook

over de wenkbrauwen

schildert, zodat deze bij het

haar passen. (Verlaag de dek-

king hien'ool echter tot 20%.)

Als u vindt dat de kleur niet

goed is, kies dan Image >

Adjustments ) Hue/Satura-

tion. Speel wat met dc schuif-

balken totdat u de juiste tint

hebt gevonden.

r tod(' tr r'.¡. a

Þ
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Mgñsd

Schilder op het masker

rvaar dc achtergrond door

het haar te zien is, op de plek

naar het haar het gezicht raakt

en bij de scheiding in het haar

om het eflect te verzwaklen.

Het doel is om de achtergrond

en eventueel veranderende

huidskleur te herstellen.

Þ

Þ

Klik op de achtergrondlaag cn

selecteer Sponge (onder Dodgc).

Controlecr ofde modus ingesteld is op

Desatulate en Florv op 50%. Schilder

over het haar', precies tot aan de land,

Schilder nogmaals over het haar om de

kleur helemaal te venvijderen.

Jræài¡¡'

PreseÙ Cútom

Mãgter

sãtuntjon: JEE]
...............
Lightnß: l''--

:

E Klik, met de haarlaag

geselecteerd, in het palet

Layers op het pictogram Add

Layer Nfask. Selecteer het

penseel en controleer ol de

\¡ool'gl'ondkleur zwart is. Stel

de dekding in op 200/0. Selec-

teer het masker en zoorr in tot

100%.

E c¡br¿e

B Preview

Aìs u te veel van de oorspronkelijke

haarkleur hebt hersteld, schakel dan

over op rvit en blokkeer de oorspronkelijke

kleur lveer door het laagmasker te beschilde-

ren. Reduceer dc penseelgrootte tot

l0 pixels orn losse haren mee te nemen.

ZoomTot slot uit en controleer het lesultaat,

Pas eventueel nog dc laagkleur ol de del'ting

aan. Aìs u bijvoolbeeld de rvaa¡de Lightness

van het haar \¡erandertJ kunt u het haar zeer

licht ofdonker maken. Kies tot slot Layer >

Flatten Image.

.r .t .r

d Creëer een nieurve laag

in het palet Layers en

noem deze Hair Layer'. Stel

de overvloeimodus in op Soft

Light. Kies een haatkleur. Stel

de dekking van het penseel in

op 100% en schilder over het

middelste gedcelte. Verlaag de

dekking tot 20% en schilder tot

de rand van het haar. Soft Light

geelt kleur een natuurlijker

r"riterlijk, maar laat ook de velf
zien als u over de achtergrond

schildert. AÌs u kìaar denkt te

zijn, schakel clan snel over naar

Non¡al om te kijken ofu nog

iets vergeten bent.

***l
iEüiæñ'æ,j-ffitl
u' tr,r'S I

tõ

ô

útEz,l1a

D

ôl-
:

--7;:E:-ø. J-ã- F

lffisft nght

NYTRS

þ

Þ

$



68 V¡n¡ETERTNG vAN HET urrERLrlK

[[ll¡t'lSELIJK CANtlAS

tfatocaecs kunrren el hntastisclr rritzicn. maar'

.l- ijrr nogal ¡lijrrlijk, erì pelnranent, \laal rict

in Photoshop, rvaarin alles bcgint mct hct pijnloze

penseel olrvelke tool dan ook. Gebruik het

penseel 0m eeu zr'l'art-u,itontr'r'erp te maken. Zodra

u dit elementairc ontrvcrp licbt, kunt u in CS4

talloze tcchnieken gebruiken om de tatoeaee op

de huid te projecteren. Deze techniekeu rvordcn

hicronder behandelcl. Dc nicnlr'e optie Color Range

op liet tabblad \,Iasks velgemakkelijkt het maken

\¡arl een passend nasker, ¡sil\,ijl hct gcbruik van

cflen klcur"cnlagcu zorg clraagt voor de kleuren.

Layer Blencling laat de tatoeaee oven'loeien in de

huidtonen van het model. \/ool een orrertuigcnd

rcsultaat moct hct ontlverp uiteraald cle contonren

van het lichaam volgen. \'Ve kunnen cìit doen met

cle opclracht \\rarp en de fìltcr Liquily. Pijnloze

tatoeagcs, op cle rnanier van CS4l

Opcn cle loto van hct

rnodcl. Opcn hct tatoc-

aecontwcrp. Ga in dit laatste

bcstancl naal Select > All,

gcvolgd clool Edit > Copy.

Zoonl in cle portletloto in op

het gebiccl \r'aar (le tatoeagc

mocl kourcn cn kics Edit >

Paste,

sis *:
tot,*ffil
n**i - opcy,l iæ;i,: ' ¡

' ijJ+ I ñ,1 ¡m*i'i

t

"ryÈr

E
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I(ies nr Erlit ) Transform )
Rotate. Plaats de culsol'uct brritcn

eeu van cle hoekhanch'attcu cn ch'aai dc

tatoeage totclat dczc in lijn is rrct hct

lichaam. Dmk op Dntcl olklik op Cour-

mit op clc opticbalk om cle tlanslomatie

clool tc vocrcn.
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L!!q Pry9 Nht
f n"lcoto' n¿nse lÀ;e t

E I(ics Edit ) Transforrn
> Scale. Horrd rlc Shilt-

tocts ingccL'Lrkt cn pak ecn van

cle hanclvattcu lan het selectic-

lak. \¡clslccp clit hanch'at om clc

tatocagc passcncl te makcn. I(lik

op Commit op cle optiebalk om

dc llanslolmaÍic door 1c vocl'cn.

.(>tt \¡oeg nu cen beetje luis

a¿n deze laag toc r,ia

Filter > Noise > Add Noise.

I(ics GaLrssian cn Nlonochro-

matic cn gcìluik een u'aalcle

van lond de l4%. Contlolecr

ol dc voolgrondklcur zu'alt is.

l(ik op hct taìrblad Nlasks op

dc knop Add Pixcl Nlask. lfik
in hctzclfclc vcnster op cle knop

Cìolor' lì.ange.

Htiïrri1t**':,î:;
lerplaats cle schuilbalk totclat cr

geen lit meel zichtbaal is in de

tatoeage , I(lik op OI(. Stcl cle

ove¡r,locimochrs iu op \hltipl1,.t'¡

'\i'
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lGes Edit ) Transform )
Warp. Iìcuclk hct lastcl our

clc tatocagc ccn lcalistischc kxrk te

eclcn, passcncl bij tle contourcn van

hct lichaaur. I$k op de optiebalk op

clc knop Cìommit.
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,o"r*tw
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ã
Ga naal Layer > New Fill
Layer > Solid Color. I(ics

ccn klenl uit dc Colol PickcL cn klik

op OI(. Stcl in hct palct La1'cls dcr

ovclvloeirrochrs roor clezc laag in

op Lighten. I(es Layer ) Create

Clipping Mask om cle kleur alleen

aan clc lijncn lan cle tatoeage te

gcVcn.

U kunt hct oolqrlonkelijkc

zu'alt hicl cu claal u'cel'

tcloolschijn halcn cloor' ìrct z\\'art

op hct laaemaskcl van clc klculcn-

laag tc schiklclcn. Rcchtsklik op hct

l¿raqrraskcl van clc tatocagclaag cn

kics r\pply Laycl Nfask.

tAYfRS

LEhþn

r'l Qukk sd*tbn Tæl

| "\ t4tsk \',/ånd Tæl

Om cle kleuren aan cle

tatocage toe te foegen

kicst u Nlaeic \\rand cn klikt

u op dc opticbalk op clc krop

.\rld To Sclcction. Spccificcci

een zeel lagc u'arlclc voor

Tolerauce. I(lik in de vomel
die kleul moetcn klijgcn om

zc tc sclcctclcn, klik clan op clc

achtclgloncllaag cn liics Layer
> New Fill Layer > Solid

Color. l(ies in clc Color Pickcr

een kleur en klik op OI(.
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l(ics nu Filter >

Liquify en uralkeer'

hct lakje Shol' Iìackdrop,

l(ies lioll'alcl \\hr¡ cn

gcbiuik clczc tool mct ccn

hoec \\'aa|clc on dc tatoc-

agc lclclcr'\,ornÌ tc gcverì.

U kLrnt ook Bloat kiezcn

en dczc tool Ûret een grotc

l'aalclc gelrruiken our

ìrepaakle geclecltcn van clc

tatoeage mct cnkclc rnuis-

klikken aan hct lichaarr

aan te passcn.
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Houd dc Ctll/ffi-tocts

ingcdlukt cn klih op allc

lagcn bolen clc achtclgloncl-

laag om zc tc uralliclcn, Kics

nu Layer > Merge Layers.

Stcl dc or,clr,locinoclns voor'

clc samcngcvocecle laao in op

\hltiplr'.
ñ

IAYEE

ii!trpv
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' 
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E Stcl de olclrloeirnoclus

lool clczc laag in op

NlLrltipll en leLlaag de dckking

tot ongevecr 50%. Rechtsklik

op deze laag en kies Raste-

l'ize La-r'er'. Ga naal Filter >

Noise > Add Noise. \/oer'

-l in loor i\moLrnt cn malkeer'

Gaussian en f lonochlomatic.

Doc hetzelldc loor clc ovclig-c

klcul cn,

LI

Ddóutbî
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Ltrk: tr j/ '¡' a

t kkswd ô

\/ocg tot slot een laagrras-

kcl toc ¿r¿ur deze laag r,ia

Layer > Layer Mask > Reveal

A1l. SchilcleL met lìet penseel z\\'art

ovcl hct rraskel om die gecleeltcn

van clc tatoeage die orel cle land

r:rn ìrcr ìiclra¡rrr rlllcrr te rerlrcr-

gen. I(es als u klaal bcnt Layer >

Flatten Image,
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fì eel het maar toe - u zou dolgraag wat jonger

\Jzijn. niet? Veel mensen van de boven de 35

zouden graag een paar jaartjes jonger zijn, of in

ieder geval wat rimpeltjes en grijze haren minder

hebben. Zonder plastisch chirurg moeten de meesten

van ons echter genoegen nemen met onze echte

leeftijd. Tenzij we Photoshop gebruiken, natuurlijkl

Met dit programma kunnen we de klok terugdraaien

- en zelß weer een volle haardos krijgen. De

belangrijkste instrumenten om ons hierbij te heþen

zijn Healing Brush en Clone Stamp, Met Liquify

kunnen we zelß wat overtollige pondjes kwijtraken,

Binnen notime bent u tien of rr,vintig jaar jonger!

Voor deze oefening heb-

ben u,e een loto van

een kalende rnan nodig. Niets

verjongt iemand méêr'dan een

volle haardos. Open de loto

met het te kopiör'en kapsel. Kies

Lasso en maak een rulve selec-

tie van het haar. Kies Edit >

Copy. Sluit liet bestand en keer

terug naar de te berverken foto.

Kies Edit ) Paste om het haar

op een aparte laae te plakken,

Om het haar op het hoold

te plaklen kiest u Edit >

Transform > Scale, Velsleep

de handvatten van het selec-

tievak totdat het haar bij het

hoofd past. Klik in het vak om

het haar te ver?laatsen. Druk

op Enter.

Velberg de achtergrond-

laag door in het palet

Layels op het oogje te klikken,

Kies de Eyedropper op de

rverkbalk en klik op de huid

die nog zichtbaar is op de laag

Hair. Ga naar Select > Color
Range. Kies Black N'latte uit de

lijst Selection Previeu'en sleep

de schuifbalk Fuzzines naar 50.

Klik op OK om de selectie te

maken. Kies Elaser en venvij-

der de ongeu'enste huid binnen

de selectie. Druk op Ctrl/ffi+D
om de selectie op te hellen.
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Klik met de Eyedropper

op een gedeelte van de

achtergrond achter het haar.

Ga weer naar Select > Color

Range en gebruik een Fuz-

ziness van tussen de 70 en 80.

Klik op OK, Gebn-rik Eraser

om deze ongewenste achter-

grond te verwijderen. Druk op

Ctrl/ffi+D. Klik op het oog-

pictogram van de achtergrond

om de laag weer zichtbaar te

maken. Gebruik de tool Eraser

met kleine omvang en lage dek-

king om resterende stukjes huid

of achtergrond op deze laag te

veffijderen,

DHer: u5 Ê

lb.** Ei-l

tur tuP!ËüÞ

Voeg een nieurve laag

toe voor het veruijderen

van de rimpels. Kies Healing

Brush op de werkbalk en klik

in de Brush Picker, Sleep de

schuifbalk Hardness naar 200/0.

Controleer ofde vakjes Alig-

ned en Sample AII Layers op

de r,verkbalk zijn gemarkeerd.

Zoom in op het voorhoofd.

s.¡¿-¡üÀ'ìiiòÈ -;
Ga naar een gebied onder

de ogen en begin de

rimpeltjes bij de oogwallen te

verwijderen, Stel de bron van

de Healing Brush regelmatig

opnieuw in door met Alt/\
ingedrukt op een stukje gave

Verwijder met dezelfde

methode de rimpeltjes

onder het andere oog. U kunt

altijd een ander gaaf stukje huid

van een ander gedeelte van het

gezicht als bron gebruilen, Ont-

houd dat u tijdens het verwijde-

ren van úmpels steeds weer een

nieuw bronpunt moet instellen.

huid te klilùen, dicht bij de te

verwijderen rimpel. Gebruik een

penseel dat net $oot genoeg

is voor de rimpel. p kunt de

grootte snel aanpassen met de

vierkante haken op het toet-

senbord.)

I)r rlo< TERUcDRAATEN 71

Door met de Alt/\-toets
ingedrukt op de wang te

klikken, kunt u kÌeine adertjes

verwijderen.

Voor de plooien boven de

ogen schakelt u over op

Clone Stamp, aangezien u deze

slechts gedeeltelijk in plaats van

helemaal wilt verwijderen, Stel

op de optiebalk de dekking van

Clone Stamp in op 40%. Con-

troleer ofAligned en Sample All

Layers gemarkeerd zijn. Deze

tool rverkt op dezelfde wijze als

Healing Brush. KIik met Alt/\
ingedrukt net naast de plooien

om de bron in te stellen en

klik direct op de plooien om ze

gedeeltelijk te verbergen.
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Voor het instellen van de bron

voor de Healing Brush houdt u

Alt/\ ingedrukt en klikt u net

onder een van de rimpels op

het voorhoofd. (Zorg ervoor dat

het penseel niet de rimpel zelf

raakt.) Laat de Alt/\+oets los

en kÌik meerdere malen op de

rimpeì om de gladde huid erop

weer te ge\¡en.
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Links van de wang en

kaak hebben rvc cen diepe

rimpel, naal in plaats van cleze

helemaal te verwiidelcn, maken

lve hem alleen wat minder chri-

delijk, om cle contoulcn in het

gezicht tc behouden. Klik op

de achtcr,q-r'ondlaag en selecteer

Dodge op de werkbalk. Stel op

cle optiebalk de optie Range in

op Shadou's, en Stlength op

l0%. NIct Dodge ingcsteld op

een geschikte glootte (met cle

r'ìerkante haken op het toetsen-

bold) kunt u de rimpel nu iets

verzachten.

Om de rinpel nog verder

te verzachtcn, zonder hem

helemaal te venvijderen, klikt u

rveer op de kìoneringslaag, Kies

Clonc Stamp. Klik met Alt/\
ingedmkt op de wang om een

bronpunt in te stellen cn ver-

zacht cle rimpel rnet een ledelijk

groot pcrìseel.

û
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Om de grijze haren in de

snor te \/crbergen kiest u

Brush en voe$ u ecn niemve

laag roe (Crrl/ ffi +Shifr+N).

Kics een zacht penseel uit cle

Brush Picker en selecteer een

bruintint als voorgrondkleur.

Stel de oven'locimoclus in op

Datken en schilcler, met de dek-

king van het penseel ingesteld

op 50%, over de grijzc haren.

il Hoeveel rimpels u met

Hcaling Blush venvijdert,

is een persoonlijkc keuze. Dit is

een techniek u'aarbii u gecluldig

moet zijn. Gebruik dezelfde

techniek met Healing BLush

vool het verrvijdelen van de

kleinelc lirnpeltjes: kies een

bronpunt op een gaalstukje

huid en kloncer over de imper-

lecties.
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U kunt slappe huid rvat

velste\.igen door met

cle filter Liquily de contouren

ichvat op te rekken. Klik op de

achtergroncllaag en sleep rnet

Rectangular N'falquec ecn selec-

tievak om het onclcrstc gedeeltc

van het gezicht. Kies Filter >

Liquify. Kies Fonvard \\¡arp in

het venster Liquify,

Vellaag de penseelgrootte

tot BB pixels. Plaats het

penseel naast cen gebied r'r'aar'

de huid rvat slap is en trek hcm

strak door het gebied naar bin-

nen de dulen ecn kleinc aan-

passing heeft al veel cflcct. Klik

op OK om de velandcringen

van Liquify door tc voercu,

Aìs u tevreden bent met

het resultaat, is het tijd

voor de laatste aanpassingen en

details. Contioleel de haarlijn.

Daar rvaar het haar de oren

raakt, kunt u Erasel gebruiken

met een kleine penseelgrootte

en lage dekking om eventuele

ongewenste haar"tjes te velwij-

deren en een cn ander goed af

te stemmen op de rest van het

gezicht.

trlisschien Ìnoet u Clone

Stamp opnieurv gebruiken

om eventucle losse glijze haar-

tjes bij dc ogen en op de zijkant

van hct gezicht te venvijderen.

Gcbluik cen zeer kleine penseel-

grootte, op exact dezelfcle wijze

als u in de vorige stappen hebt

gedaan.

t

met

Layer ) Flatten Image. Om

de hele foto nog wat te ver-

zachten, kopieert u deze achter-

grondlaag (Ctrl/ffi+J en kiest

u Filter > Blur ) Gaussian

Blur. Gebruik een Radius van

14 pixels en klik op OK. Ver-

laag de dekling van deze laag.

Dc dekking moet laag genoeg

zijn om cle huid te verzachten,

tenvijl de donkeldere details en

halen redelijk scherp blijven.

Een clelùing van 25% is goed.
OK
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\faarmate de jaren verstrijken, proberen steeds

I \ meer mensen het verouderingsproces zo lang

mogelifk uit te stellen. Soms wordt hiervoor een klein

fortuin uitgegeven. Het iijkt dus moeilijk voorsrelbaar

dat er mensen zijn die het proces juist willen versnellen,

maar dat is precies wat we hier - digitaal - gaan

doen. Om het eflect van een oudere leeftijd goed na

te bootsen, moeten we twee afbeeidingen combineren.

De gelaatsuitdrukking in de ene afbeelding wordt

gecombineerd met de verouderde huid in de andere.

Wil dit eflect overtuigend zijn, dan moeten we subtiel

te werk gaan met laagmaskers. We moeten specifieke

gedeelten van een masker laten zien, en de rimpels

naadloos laten overvloeien en het haar aanpassen.

'¡*, E¡r.þ ¡

Om de laag Wrinkles de

juiste schaal te eeven kiest

u Edit > Transform > Scale.

Verylaats de handvattenl'an

het selectievak om de omvang

van het ene hoofd op die van

het andere alte stemmen. Zorg

er in ieder geval voor dat de

rimpels onder de ogen, rond

de mond en bij de neus passen.

Klik op Commit als u tevreden

bent met de positionering.
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Open de bronafbeelding.

\Ve moeten oudere huid

op deze albeelding projecteren.

Open dus een geschikte loto van

een oudere vrourv (\'Vrinkle$ en

kies Select > All (Ctrl/ffi+A)

en Edit > Copy (Ctrl/ffi+C),

Sluit de foto, keer terug naar

hetjonge gezicht en kies Edit
> Paste (Ctrl/ffi+\.f. Om de

hvee hoofden beter te positione-

ren verlaagt u de dekking van

de laag \\¡rinkles tot 50%. Kies

Edit > Transform ) Rotate

en draai de laag \{rinkles totdat

de ogen van beide hoolden op

dezellde lijn staan. Druk op

Enter.

E Verhoog de dekking van

de laag Wrinkles weer

naar 100%. Verberg deze laag

met een laagmasker, I'ia Layer
> Layer Mask > Hide All. U
ziet dat het nieuwe laagmasker

geluld is met zwart, U gaat met

wit als voorgrondkleur over deze

laag schilderen om de rimpels

gedeeltelijk te laten doorschij-

nen. Kies de tool Brush. Klik
in de Brush Picker en kies een

zacht penseel. Stel de dekking

van het penseel in op 25%.

Zorg en'oor dat u ook

echt op het laagmasker

werkt door in het palet Layers

op het masker te klikken. Kies

rvit als voorgrondkleur en begin

rond de ogen en op het voor-

hoofd te schilderen. U kunt de

vierkante haken ([ en ]) gebrui-

ken om het penseel snel groter

of kleiner te maken. Omdat we

het penseel met lage dekking

gebruiken, moet u meerdere

keren over dezelfde plek schilde-

ren om de rimpels daar duidelij-

ker te maken.
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Blijf over de grotere

gebieden van het gezicht

schilderen, behalve op de lip-

pen. Ga niet te ver het idee is

om de huidtextuur in algemene

zin aan te pasen. Houd de

rimpels zichtbaar maar subtiel,

door niet te veel op één gebied

te schilderen,

Open de afbeelding

\\¡rinkels en kies de

tool Rectangular Nfarquee,

Maak een selectie om het

rechteroog. Kies Edit > Copy

(ctrl/ffi+c). Keer rerug naar

de hoofdfoto en kies Edit >

Paste (Ctrl/ffi+$. Ga naar

Edit > Transform > Distort.

Gebruik de handvatten van het

selectievak om de grootte van

het oog aan te passen aan het

onderliggende oog. Dit gaat

gemakkelijker als u de de}<king

van het te plakken oog tijdelijk

vermindert. Als u tevreden bent,

kunt u de dekking weer in$ellen

op 100%.

d'tr/*a

der met het rvitte penseel op het

masker om alleen de oogleden

op deze laag te tonen. Schil-

der niet over de pupil en laat

de oogleden overvloeien met

het gezicht door te randen te

bewerken met een penseel met

lage dekling.

Kopieer deze laag

(Ctrl/ffi+JJ en kies Edit >

Transform > Flip Horizon-

tal, Kies Edit > Transform >

Rotate en sleep de gekopieerde

ooglidlaag over het andere oog,

¡d-
Output Levebr

-'----

255

Klik op de achtergrond-

laag en kopieer deze

(Ctrl/ffi-¡f. Kies Image >

Adjustments ) Desaturate

(Ctrl/ffi +Shift+Ir. Kies Image
> Adjustments > Levels.

Voer de volgende rvaarden in

in de vakken Input Level, van

links naar rechts: i, 3.52 en

lBB. KIik op OK. Verberg deze

laag via een masker, met Layer
> Layer Mask > Hide Àll.

Kies het penseel en schilder

zorgluldig met lvit over het haar

(op het laagmasker). Gebruik

een lage dekking voor de lvenk-

brauwen.

Lijn de oogleden uit met de

positie van het oog door de cur-

sor boven een hoekpunt van het

selectie te houden en deze te

verslepen, Druk op Enter.
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U kunt het aantal grijze

haren in het kapsel en

de rvenkbrauwen beheren door

de niveaus op dit laagmasker

aan te passen. Controleer of u

op het masker zellwerkt (kijk

uit naar een omtrek om het

pictogram in het palet Layer$

en kies Image > Àdjustments
) Levels. Door het middelste

punt naar rechts te schuiven

kunt u de zichtbaarheid van de

grijze haren aanpassen, voor

een subtiel ellect.

Als u tevreden bent met

het resultaat, kies dan

Layer > Flatten Image. Voor

de laatste aanpassingen kunt u

Sponge gebruiken. Stel deze (op

de optiebalk) in op Desaturate
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vakantie worden over het algemeen leuke

gemaakl intuïtieve momentopnamen,

gemaakt zonder al te veel aandacht voor belichting,

scherptediepte en compositie. Hetzal u echter

venassen hoeveel die kiekjes in Photoshop

verbeterd kunnen worden. In dit gedeelte gaan we

werken met scherptediepte, om elementen op de

achtergrond uit focus te krijgen, Verder voegen we

een flatterend diflusie-eflect toe, maken we een rand

met een laagmasker en voegen we tekst toe, Dit zijn

uitstekende methoden om de vakantiesfeer en al

die aangename herinneringen wat ianger levend te

houden,

Allereerst moet u het een

en ander bijsnijden om de

compositie te verbeteren en de

aandacht op het model te leg-

gen, Kies Crop en sleep een vak

Nu moeten we het con-

trast verhogen. Kies

Image > Adjustments >

Curves en maak een kleine

S-vorm in de curue door tlee
punten toe te voegen (door op

Om de elementen op de

achtergrond uit focus te

krijgen, maken we eerst een

selectie voor de filter Lens Blur.

Kies Brush en selecteer een

hald penseel uit de Brush

Picker'. Druk op Qvoor de

l'oM lmtzG)re
tuak a
muø-

Als u klaar bent met het

masker, drukt u op Qom
de modus Quick NIask af te

sluiten. Sla de selectie op door

Select > Save Selection te

kiezen. Noem de selectie Blur

t\fask. Kopieer de achtergrond-

laag met Layer > Duplicate
Layer. Druk op Ctrl/ffi+D
en kies Filter > Blur > Lens

Blur.

t-:d
t@

de lijn te klilCren) en deze in

tegenovergestelde richting te

i'erschuiven- Klik

op OK.

modus Quick t\,fask. Schilder

(met zrvart als voorgrondkleur)

een masker over het jongetje.

Zorg eruoor dat u over alles

schildert wat in focus moet

blijven.

Kies in het venster Lens

Blur de optie Blur Nlask

uit het invoervak Depth r\4ap.

Stel Blur Focal Distance in op

22. SchuifRadius naar 32. Stel

(in Specular Highlights) Bright-

ness in op 2 en Threshold op

60. Stel Noise in op 17 en mar-

keer Unilorm en N{onochrome.

Klik op OK.
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Voor het maken van de

rand klikt u op de afbeel-

ding en voegt u een laagmasker

toe r.ia Layer > Layer Mask
> Reveal All. Kies Rectan-

gular lVfarquee en maak een

selectie iets binnen de rand van

de afbeelding. Kies Select >

Inverse (Ctrl/ffi +Shift+l) en

vul deze geïnverteerde selectie

met zwart, via Edit > Fill.

Druk op Ctrl/ffi+D.
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Voeg tot slot wat tel$t toe

aan de albeelding. Kies

Horizontal Tlpe op de werkbalk

en klik onder in de afbeelding.

T1p en selecteer de tekst.

Selecteer op de optiebalk het

lettertype, de tekengrootte en de

tekstkleur. Druk op Enter om u

keuzes door te \¡oeren.

sTYtts

wilt

naar

Windows > Styles en selec-

teert u een stijl in het venster

Styles. Als u tevreden bent met

het resultaat, kiest u Layer >

Flatten Image en slaat u het

bestand op.

Voeg nu een subtiele

zachte focus toe aan de

afbeelding. Kies eerst Layer
> Flatten Image, Kopieer de

achrergrondlaag (Ctrl/ ffi +).

Kies Filter > Blur >

Gaussian Blur. Gebruik een

straal van 9 pixels. Om deze

laag slechts een beetje te verra-

gen en toch nog detail te behou-

den kunt u de dekking van de

venaagde laag verlagen tot 40%.
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\,Ve gaan de rand iets

minder strak maken. Con-

troleer of u nog steeds op het

Iaagmasker werkt. (Klik in het

palet Layers op de miniatuur.)

Kies Filter > Brush Strokes

> Sprayed Strokes. Gebruik

een Stroke Length van B en een

Spray Radius van 23. Klik op

OK om de filter op het masker

toe te passen, Kies Layer >

Flatten Image.
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Kies dan Layer >

Flatten Image. Dub-

belklik op de achtergrondlaag

om deze bewerkbaar te maken.

Voeg een nieuwe laag toe

(Ctrl/ffi+Shift+IÐ en klik op de

kleurenstaal voor de voorgrond-

kleur (onder op de werkbalk).

Kies een lichte crèmekleur en

ga naar Edit > Fill. Kies

Foreground Color in het

gedeelte Contents. Plaats deze

laag in het palet Layers onder'

de afbeeldingslaag.
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8 fl L¡Ns- EN ACHTERGRoNDEFFECTEN

f-f oewel we allemaal wel het geld zouden rvillen

I In.U¡.n om onze porrretloto's in een durc

studio te maken, is dit voor de meesten van ons

niet haalbaar. Gelukkig kunnen we ntet Photoshop

die professionele studiolook imiteren. Alles wat u

noclig hebt, is een eflen achtergrond tidens het

fotograferen. De kleur is onbelangrfk, zolang er

maar contrast met het model is. Voor mensen met

donker haar en felle kleren is een rvitte achtergrond

het best en voor mensen met blond haar een

donkere achtergrond.
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Het meisjc in deze por'-

tlctloto staât tcgcn een

wittc muur. De loto is oncler-

belicht clit is de Ledcn clat cle

muur giijs lijkt en hct rneisje

iets te donkel'. De eclstc taak is

on de nivcaus aan tc passen en

het tonalc beleik te vclgloten,

Door hct $,itpunt naar links

te schuivcn u'orden hct meisje

en de achtelgr'ond lichter en

lordt hun oorspronkclijke kleur'

hersteld. \/oor'een fcllcre ach-

terglond maakt u ccn aanpas-

singslaag Cun'es cn gebruikt u

de cun'c om de albcclding aan

te passcn.

D,tsrMRia-
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De volgende stap is het

schciclcn van het rneisje en

de achteigloncl. U kunt dit het

best doen rnet Po\gonal Lasso.

Zoom in tot 200% en begin

linksonder. \\Ierk langzaam

omhoog, naar het gczicht, maar'

laat cnige ruirnte bij hct haar.

(Dit u'oldt latcr gemaskccld.)
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t Selecteer een pcnseel met

100%-zlvart orn oveL het

laagrnaskel te scliilclcrcn waar-

dool hct ellect van dc cune

rvoldt geblokkeerd cn allcen cle

achtclgroncl l'oldt beinrlocd.

Hct rncisje is echtel nog steeds

te donker'. Kies clus Elascr',

stel dc del''king in op 25% en

venvijcler het maskel ovcl het

gczicht, cle hals en ccn stuk van

dc juLk. Dit maakt hct cffect

van cle aangepastc curvc in clie

gcbicclen zichtbaar'. Kics Layer
> Merge Visible orn de lagen

sarner'ì te \'oegen.

100
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2 pixels in zodat de selectie

krimpt. Kies rveel Select en

doezel met I pixel. DLuk op

i*"r*E
.ir:r*r -t , ,,1ô0oo 'i

Kies Select > Modifr >
Contract en voer'

sübÞcibÆr

Dc laag Subject bevindt

zich boven in de stapel.

Klik dus op de achtergrond-

laag. Selccteer een kleur voor

de studioachtergrond. Als u de

achtcrglondkleur lr.it laat, zal

dezc licht wolden; zl'art heeft

het tegenovergcsteldc effcct. Een

betele keuze is om tlce tinten

van dezelfde klcur tc gebruiken,

met de kleurenstalcn voor de

voor'- en achtergrondkleur onder

op de rverkbalk. (Hier heb ik

paarstinten gekozen.) Als u

deze laat overvlocien, rvordt de

achtergrond mindcr indlingend.

Kies Filter ) Render en selec-

teer Clouds orr de achtergrond

te vullen.

Ë

Ctrl/ff+C cn Ctll/ffi+V orn

de selectie op een nieurvc laag

te plakken. Noem deze laag

Subject.

Klik op dc laag Subject,

clic voorzien is van ccn

witte rand. Klik op het picto-

gram Add Layer N,Iask in het

palet Layels en selecteer Brusli.

Kies zrvalt als voorgrondkìeur

en u'it als achterglondkleur. Stel

dc dckking in op 100% en schil-

dcl richting hct hoofd,
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Als u dicht bij het hoofd

komt, schakelt u o\¡er op

een dekking van 60%. Schilclel

richting de contouLen van het

kapsel. Vellaag de dekking tot

20% en maak het penseel niet

groter dan l0 pixels. Schildel

tnssen cle losse lokken, zodat n

ook hier een paarse achtergroncl

ziet.
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; Als u klaal bent, contro-

leer dan hel maskel en

liet ellect. ¡\ls het haal er te

vem'alcl uitzict, gebtuik clan de

Solten Blush vool dc landcn.

Kics Layers > Flatten cn sla

hct bestand op.
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\ /*l foto's zijn op het eerste gezicht volledig

Y mislukt wat betreft compositie en impact. Toch

kunnen veel van deze foto's nog gered worden door

in Photoshop creatiefgebruik te maken van de tool

Crop. Crop is een van die tools die nog wel eens

wordt vergeten door gebruikers van Photoshop, maar

als u deze functie met zorg en fantasie gebruilt, kunt

u een tot de prullenbak gedoemde foto nog in een

veuassend en eflectief portret veranderen.

Een van de laachten van de tool is dat u naar

hartenlust kunt experimenteren voordat u de selectie

doorvoert. We zullen hier laten zien hoe u uit een

ogenschijnlijk rommelige en onoverzichtell'ke foto nog

een fraai portret kunt halen.

Open de bronalbeel-

ding en kies Crop op de

werkbalk. Klik en sleep een

selectievak om de hoofden van

de jongens. Maak u vooralsnog

Voor de duidelijkheid kunt

u de kleur van het weg te

snijden gebied veranderen. Klik

in de kleurenstaal op de optie-

balk en kies een contrasterende

kleur. Felrood is een goede kleur

om het weg te snijden gebied

duidelijk aan te geven,

Pas het weg te snijden

gebied aan door de hand-

vatten van het selectievak te

verplaatsen. Houd het kader

dicht bij de zij- en bovenkant

van de hoofden, om de focus op

de gezichten te leggen.
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Als u te¡¿reden bent met

het resultaat, klik dan op

Commit op de opriebaìk oldruk

op Enter.
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Als u klaar bent met

Quick N4ask, druk dan op

Qom de selectie te genereren.

Voeg een nieuwe laag toe voor

het kloneren (Crrl/ffi +Shifr+\l.

Selecteer Clone Stamp op de

rverkbalk. Nlarkeer op de optie-

balk Check Aligned en Sample

All Layers.

Positioneer, met de selectie

nog actief en werkend op

de nieuwe laag, de cursor boven

een stulje van de achtergrond

achter het hoofd van de jongen.

Houd Alt/\ ingedrukt en klik

op het bronpunt. Begin te klik-

ken over het hoold van de moe-

der, GebruiÌ een redelijk groot

penseel. Misschien moet u, als

u te dicht bij de hoolden komt,

een nieuw bronpunt instellen,

Ter alronding zoomt u

in op de bovenkant van

het hoofd van de jongen. Hef

de selectie op (Ctrl/ffi+D).

Gebruik Clone Stamp met een

kleine grootte om de kleine

ongervenste stukjes tusen de

rand van het haar en de achter-

grond te verwijderen.
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Hoewel de uitgesneden

albeelding een hele ver-

betering is, moet u nog steeds

hier en daar wat opschonen. Zo

kunt u bijvoorbeeld de moeder

achter de jongens venrijderen.

Schakel naar de modus Quick
Mask door op Qte drukten.

Kies Brush en selecteer een

klein, hard penseel uit de Brush

Picker.

-\r"

Druk op F5 om het venster Brush

Properties r,veer te geven, Klik

in het gedeelte Brush Tip Shape. Stel

de schuilbalk Hardnes in op 70%.

Schilder met dit penseel, en zrvart als

voolgrondkleur, over het achterhoold

van dejongen om hem van de moeder

op de achtergrond te scheiden. Neem

de tijd; zorg en'oor dat u alle haartjes

meepakt en de contouren blijft volgen.

N{isschien moet u de penseelgrootte

veranderen (met de vierkante haken).
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Hn AB$TRAcTE LTctlAAlul

T\e oude n'iisheid, dat de camela nooit liegr. lijkr

lJ,.g.n*oo,:dig ni., meer 0p tc gaan. ln deze

oelening beginnen \'ve met een loto van eeu lichaam.

Met Crop en een ovenloeimodus veranderen we de

ffi
foto in een abstracte afbeelding. Het resul-

taat is een opvaÌlende loto die toch nog

de subtiele contouren en tonale nuances

van cle menselijke vorm bevat. Dit is een

mogelijkheid om Crop te gebruiken met

iets meer lantasie dan u normaal gesproken

zou doen. \'Ve zullen de tool zell aanpassen

om deze i'vat effectiever te maken. Bovendien zullen

rve cle tool gebruiken om wat toe te uoegen aan de foto,

in plaats van te venvijderen!

t r'., C'"p 
"p 

l. -..1
balk. Slccp cen uitsnij-

dings'ak ergens in dc foto.

Photoshop geeft het rvcg tc

snijden gebied standaard rveel

in zlvart met een dekking van

75%, maar dit kan n'at aflei-

dend zijn cn bernoeilijkt het

clefiniëren van hct gebiecl. Klik
dus op de kleurenstaal op cle

optiebalk en kies ecn glijstint.

Verhoog de dekking tot 100%.

Zo l'olclt het rveg te sniiden

gcbicd duiclelijkeL en gemakke-

Iijkcl tc dcfiniëren.

t U knnt cle volm cn

grootte Van hct \\'cg tc

snijden gebied vclanclclen rnet

behuþ van cle handvatten.

Onthoud dat u'c ccn abstlact

eindlesLrltaat willcn hcbben. U

kunt dit het bestc bclciken door

het uit te snijden gcbicd tc defi-

niören en dit vak te velplaatscn.

I(lik hierloor in het vak.

Het gebied dat u uitein-

delijk definieert, is ecn

persoonlijke keuze. Pas dc

uiteindelijke omvang van het

gcbied aan rnet de handvatten.

Dluk op Enter"orn het gebied

uit te snijden.

Om de albeelding een sru'-

realistisch tintjc tc geven,

kunt u enkele laeen manipule-

ren. Klik op de achtcrgroncllaag

en druk op Ctrl/ffi+J orn een

kopie te maken. Sclccteel de

gekopieerde laag cn kies Image
> Adjustments ) Invert
(CtLl/ffi+f. Veranclel de over-

vloeimodus vool dcze laag iu

Diflerence .
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Om een trveede kader'

toe te \¡ocgen houclt u de

Ctrl/ffi-toets ingedrukt en klikt

u op de rniniatuul voor de laag

in cle ovelvlocimodus Difle-

rence. Ga naal Edit ) Stroke,

kies 25 pixels voor Stroke

\Vidth, en Inside voor Location.

Kìik in de klculenstaal van

Stroke en kies wit. Kìik op OK

en druk op CtLl/ffi+D om de

selectie op te heffen. Vanrvege

de op deze laag toegepaste

ovenloeimodus zal deze laag

niet geheel deklend zijn, maar

iets van de aclitergrondlaag

laten zien.
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Voeg een slagschaclurv

toe via Layer ) Layer

Style > Drop Shadow. Kies

in het venstel Drop Shadou' 45

vool Distancc en 92 r'oor Size.

Klik op OK om de laagstijl toe

te passen.

il ont web cohß

Behalve voor uitsnijden

kan Clop gebluikt r,volden

als snelle maniel om de canvas-

$oottc te veranderen iets wat

zeer handig is voor het rnaken

van kaders. Klik op de kleuren-

staal voor de achtelglondkleur

en kies een kleur voor het

karler.

Kies nogmaals Crop en

h'ek een vak binncn rle

hcle afbeelding. Sleep nu dc

handvatten aan dc vier zijkan-

ten van hct vak buiten de land

van de afbeelcling. Controleer

of u links en rechts ever.rveel

l

:
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i lPresrue TÊn4ârenry

ruimte hebt, en boven iets

minder luirnte dan onder". Dl'uk

op Enter om de uitsnüding te

voltooien. De legc rand om dc

afbeelding rvoldt gcvuld met dc

gekozen achtergrondkleur.

ô

J T



86 Lrrqs- EN ACHTERGRoNDEFFEcTEN

ScttERPTEUEPTE
Ir
t-t

v.
\

Qcherptediepte 
beheren met de camera kan

\Jlastig zijn, vooral voor amateurfotografen.

Welke elementen wel en niet in focus zi;'n, is

afhankelijk van verschillende variabelen, waaronder

de brandpuntsaßtand van de lens en het gekozen

diafragma. Een veei betrouwbaarder methode voor

het controleren van scherptediepte, nadat u de

ontspanner hebt ingedrukt, is de krachtige füter Lens

Blur van Photoshop. Deze filter is een totaaloplossing

voor het beheren van scherptediepte,

Kopieer eerst de

achtergrondlaag

door deze in het palet

Layers naar het picto-

gram Create A New Layer te

slepen (of druk Ctrl/ffi+), Het

is altijd raadzaam om dit te

doen, zodat u altijd nog kunt

terugvallen op een onbewerke

laag. U moet een Depth Map

maken voor de filter Lens Blur.

Druk op D om terug te keren

naar zwaÍt en wit als voor- en

achtergrondkieur. Druk op X
om deze af te wisselen, zodat

wit de voorgrondkleur is.

Klik op het pictogram

Quick Mask onder op de

werkbalk (Q en Ljes de tool

Gradient. Klik op de optiebalk

op de Gradient Picker en kies

Foreground to Background.

Klik, met Gradient geac-

tiveerd, op het rechteroog

van de vrouw en houd de

muisknop ingedrukt. Sleep, met

de Shift-toets ingedrukt, het

verloop naar de rechterzijde van

de foto. Laat de muisknop los

bij de rand van het haar om het

verloop toe te passen. Het ver-

loop wordt in roodtinten weer-

gegeven, vanwege de modus

Quick Mask.

Druk op D om de kleuren weer

om te wisselen. Kies Brush.

Selecteer een zacht penseel uit de

Brush Picker en schilder over de

linkerschouder en -arm (rechts op de

foto) van de vrouw, zodat ook deze

onscherp worden,
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De brj Iris ingestelde vorm

is een imitatie van het dia-

fragma in een camera; Iaal deze

dus staan op de standaardinstel-

ling (Hexagon). De hoeveelheid

vervaging wordt beheerd met

de schuifbalk Radius. U kunt

hier elke waarde kiezen, maar

meestal is een lage instelling het

best. Hier heb ik een waarde

van 43 gebruikt, voor een

gemiddelde vervaging.

Stel in Specular Highlights

þebieden waar onscherpe

highlights lichtrandjes in de

lens veroorzaken) de intensiteit

in met Brightnes. Verlaag

de instelling voor Threshold

geleidelijk, stapje voor stapje,

b-l

r--¡rt
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om de hoeveelheid highlights te

heheren.

Scu¡npr¡orrPTE 87

ã Voor iets meer realisme

kunnen we met de schuif-

balk Noise een beetje ruis toe-

voegen. Een waarde van I of 2

is voldoende. Kies Uniform bij

Distribution en markeer Mono-

chrome. Klik op OK om de fil-

ter toe te passen. Dit kan enige

tijd duren, dus wees geduldig.

U kunt de intensiteit van

het effect afstemmen door

in het palet Layers de dekking

van de ven'aagde laag te ver-

anderen, Kies tot slot Layer
> Flatten Image en sla het

bestand op.
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Sluit de modus Quick
Mask af me t Q om een

actieve selectie van het verloop

te maken. We moeten deze

selectie opslaan om een alfa-

kanaal te maken. Kies Select

> Save Selection, Geefde

selectie de naam Blur en klik op

OK. Het nieurve alfakanaal ver-

schijnt in het venster Channels.

Dan nu de vervaging.

Druk op Ctrl/ffi+D om

de selectie op te hellen en kies

Filter > Blur > Lens Blur.

Kies Blur in het gedeelte Depth

Map (het zojuist gemaakte

alfakanaal). We moeten de

scherpe gebieden beperken

tot de witte gedeelten van het

gemaakte verloop. Sleep de

schuilbalk Blur Focal Distance

dus naar het maximum van

255.
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I(opieer in hct palet Layels de

achtergrondlaag (Ctil/ffi +1.

Om cle ogen te \rerlteteren selec-

teert u een veel groter, doeze-

lend penseel. Stel dc oven'loeimodus

in op Nor'mal en de dckking op 20%,

Tcst net oncler cle ogen en tlck hct

pensccl ovcl de rvallen; pas op dat u

niet over dc ogen schildert oleen dui-

delijk patLoon clcöe¡t. Beu'erk de kin

en cle wangen om zc tc verzachten.

Nocm clczc laae \\brking LaycL.

Zoorn in cn selecteer Clonc. Stcl

de gloottc in op l0 pixels en de

oven4oeirnoclns op Lighten. Gebluik
eerr tlekkìrtq r;rr 5000. Het ìdee i*

oni |irnpeltjes te Velzachten, niet oni

zc hclcrnaal te venvijclclcn. Gebruik

een blon net onclel elk lirnpeltje

bij het oog; schilder in een of tl'ce

lagen.

BehoLrd dczc instelÌingen en

lerk roncl het oog en l'aa¡ dc

huid llekjes hccft. Beu'elk ook de lijn-

tjes rond dc mond. r\ls u bij de moc-

clen'lek kont, stclt u de ovelrloeimoclns

in op Normal cn schilclert u er een

paal keel over'hccn orn hem helenaal

1s 1,s¡\\'ijderen. Ga naal clc anclele kant

van het gezicht en beu'crk cle limpels

claal op clezelfì1e rnanier',

r ¡aNl
leñdl

t
:!j pr.vþw

ni¡iarc
!<)@¡ r@ ri

Â¡dtlr ã,1 pù€E

Nlaak hielna in het palet

Laycrs een kopie van de laag

\\brking Layel en noem deze Solt

Focus. Ga naal Filter > Blur
) Gaussian Blur en voer een

ru'aarde van 20 pixels in.

a

l

Q,.! ! 3 ,

\ /enclrillcnde 
port lct lor o'\ \ eleiscn velschillerrde

V cfli'cten. Sornmige porllcnen rnoeren

haarscherp zijn, terv,ijl andere sellaat zrjn bij een

beperkte scherptcdiepte om cie achtelgrond uit

locus te houden en dc aandacht naar liet model

tc r,clleggen. Voor andere portretten is een zacht,

dilluus efïect beter. Uitelaald moet u oppasseu mct

dit eflcct. Als u echtel subtiel te l\¡erk gaat, krijgt u

een fisser, heldelcler resultaat.
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ID

d,trr'+ a

Stel de ovenloeimodus

voor de laag Solt Focus in

op Overlay en maak de achter-

grondlaag onzichtbaar. Ga naar

Layer > Merge Visible. Dit

voegt de hvee bewerkte lagen

samen. De foto rvordt zachter,

maar krijgt rijkere kleuren.

OK

Canrel

E Frevlew

E Wi E

Radius: 2.01 pixels

; N,Iaak een kopie van de laag

Soft Focus en noem deze Blur.

Voer de filter Gaussian BluL uit op

deze laag en \¡oer een rvaalde van

2 pixels in om dc randen iets

te verzachten.

t Stel de achtergrondkleur

in op wit en kies Filter
> Distort > Diffi¡se Glow.

Stel Graininess in op 0, Glor,v

Amount op I en Clear Amount

op 15. Dit geelt het gezicht een

subtiele, gezonde gloed.

Klik in het palet Layers

bij de laag Blur op het

pictogram Add Layer N'{ask orn

een laagmasker toe te \¡oegen.

Kies ccn penseel met zn'art als

voorgrondkleur en stel de dek-

king in op 20%. Schilder met

een klein penseel hveemaal over

de ogen, de tanden en het haal

in het middcn van het gezicht.

Schildel ecnmaal over de ring.

Schilder ook over de trui. Dit

zal de zachtheid van de vena-

ging ienvat reduceren. Voeg de

lagen sarnen.

uwffi
ilon¡C

r.*'E¡låa

tÕ soÂÈd6

Mg@ú

lõ

ilÕ
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Vre nlTTTEt'l

\ /ur de vele definities van 'vignet' is de bekendste

V len hier de meest relevante¡ een klein portret,

normaal gesproken bewaard in een medaillon. De

term werd vroeger ook gebruikt voor een speciale

druktechniek. Door middel van een randeflect werd

het model omcirkeld, zodat de hoeken wegvielen en

de aandacht vanzelf naar het model werd geleid.

Digitaal is dit gemakkelijk te doen. lVe kunnen

verschillende eflecten toepassen om de loto een

moderne of een meer traditionele uitstraling te

geven.

; Het eerste aandachtspunt

is de plaatsing van het

model. Staat hij ofzlj voldoende

in het midden, zodat r've het

vignet goed kunnen toepassen?

in deze originele foto staat het

meisje iets opzij; lve moeten dus

Crop gebruiken zodat ze precies

in het midden staat.

Noruì

kk' Û/å t

in het palet Layers

een nieurve lege laag door

op het pictogram Create A Nerv

Layer te klikken. Gebruik Paint

Bucket om de nieurve laag met

wit te r'ullen. Noem deze laag

l\¡hite.

r OpË1y:

Mg@nd

Verlaag de dekking van

de laag tot 750/0, zodat n

kunt zien wat u aan het doen

bent.

t
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ovaal van linksboven naar

rechtsonder. Als de selectie te

klein is, klik dan buiten de ovaal

en probeer het nog een keer.

Feather Radius: 75 : pixels

Ga naar Select >

Feather en voer een

waarde van 75 pixels in.

t

t Selecteer Elliptical

lvlarquee en sleep een

Ga ven'olgens naar Edit
) Clear om het midden

van de laag \\¡hite te verwijde-

ren en het ondenverp erachter

zichtbaar te maken. Op dit

moment hebt u de optie om de

dekking onveranderd houden

voor een subtiel achtergrond-

eflect, olu kunt voor 100%

kiezen, om het buitenste gebied

helemaal te venvijderen.

Is de selectie voldoende groot

maar verkeerd gepositioneerd,

klik dan in de ovaal om deze te

verplaatsen.

Cancel

I.AYTRS

I Norul on*v,lrsst l; j

t*krEr/+l tffi

Venvijder de selectie en

voeg de lagen samen.

Probeer nu een iets traditio-

nelele aanpak. Kies Image >

Adjustments ) Desaturate,

Normaal gesploken zou u de

Channel N{ixer gebruiken voor

zwart-n itafbeeldingen, maar

sepiafoto's zijn eelder gebaat

bij verzadiging dan bij hoog

contrâst.

Ga naar Image > Adjustments
> Variations en voeg een beetje

geel en rood toe totdat u een goede sepia-

tint hebt gekregen. U hebt nu een traditi-

oneel vigneteffect.

I

8â.kgMrd
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at portretfotografie betreft is het een

ongeschreven regel dat groothoeklenzen niet

geschikt zijn - ze blazen het perspectief immers op

en dat vertekent weer gelaatstrekken en ledematen.

Als we echter weibewust een groothoeklens

gebruiken, kunnen we opvallende portretten maken.

In deze oefening imiteren we een groothoeklenseflect

in Photoshop. Photoshop CS2 bevatte een nieuwe

opdracht die hier zeer geschikt voor is: Warp. Met

deze opdracht kunt u een a{beelding alle kanten op

verbuigen.

Fil...

Þ

Voor dit eflect gebruiken

lve de opdraclit \\hry.
Kopieer de achterglondlaag

(Ctrl/ffi+J en kies Rectangular

Nlarquee. Maak een selectie om

het hoold en kìik met de Ctrl-

toets ingedrukt op de selectie.

Kies Layer Via Copy uit het

submenu om een kopie van het

hoold op een aparte laag te

plakhen,

Ga op de laag met het

hoofd naar Edit >

Transform > Distort. Trek

de bovenste handvatten iets

naar buiten en boven om de

bovenkant van het hoold groter

te maken. Druk op Enter om

de verandering door te voeren.

Nu u meer ruimte hebt

om te werken, kiest u

de tool N4ove en sleept u het

hoofd iets omlaag. Tijd voor de

vertekening. Kies daarvoor Edit
) Transform > Warp. Pak

een van de binnenste handvat-

ten boven in het selectievak een

sleep deze omhoog. Doe het
zelfde met het andere handvat.

t

@'aû*a il

tievak omlaas.
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Sleep de punten aan de

zijkanten van het vak naar

buiten. U ziet nu een slerische

vervolming in het gezicht

optreden.

elk van de vier

rasteryunten in het selec-

tievak iets naal buiten. Dmk op

Enter als u tevredcn bent met

de vonn van hct hoold om de

translormatie tc voltooien.

; Ver?laats met de tool Nlove

het hoofd naal dc correcte

positie. (Gebruik de stropdas als

richtpunt.) Klik op de achtergrond-

laag en kies Edit > Transform >

Warp. Dezc keer tlek u de boven-

ste hoekpunten van het selectievak

naar buiten om cle schouders blc-

der tc maken.

t Sleep dc onderste handvat

ten naar binnen en l¡oven

om het perspcctiefvan het lichaam

groter en de onderste helft van liet

lichaam smaller te maken. Sleep

de trvce ondelste handvatten iets

naal binnen. Druk op Enter om de

translormatie door te voeren.

t Selectecl in het palet

Layels de laag met het

hoofd. Selecteer met Shift

ingedrukt de gekopieerde acli-

telglondlaag, zodat beide nu

geselecteerd zijn. Kcer terug

naar de oolsplonkclijke loto en

sleep rnet Nlove het hoofd en

het lichaam naal l¡eneclen.

Klik op dc laag met liet

hoofd en vcn'vijder rnet

Eraser eventuelc ongewenste

delen van de stropdas om het

hoofd betel tc laten pasen bij

de onder"liggende laag.

I d ll
L 6ncd I

@.Et+a

t dr*.8¿ø.J 3l ¡

Klik op de oolspronkelijke

achtergrondlaag en kies

Edit > Fill. Kies wit in Con-

tents, Kies Layer > Flatten

Image. Corrigeer"tot slot even-

tuele verkeerde uitlijning dool

er met een rvit penseel over te

schildelen.
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SprEûELBEELT

KïïJI;:ffi iiîffi triiTîå::,J:T-
van ons moeten het echter doen met sprekende

en daardoor minder symmetrische trekken, Met

Photoshop in uw digitale arsenaal is echter alles

mogelijk. zoals de oefeningen in dit boek duidelijk

maken. In deze oefening gaan we een symmetrisch

beeld van een gezicht maken door een helft van

het gezicht te kopiëren en te spiegelen. Met deze

methode kunt u opvallende portretten maken, met

een intrigerende en ellectieve twist.

t Om een sl.mmetrisch

gezicht te maken moeten

$'e er eerst voor zorgen dat liet

gezicht voldoende groot op het

canvas is aþbeeld. Kìik op

Eyedropper, houd de muisknop

ingedrukt en kies ùleasure uit

het uitklapmenu. Zoom in en

El is een snelle manier

om het canvas te draaien,

zodat de meetlijn perfect

recht staat, Ga naar Image )
Rotate Canvas > Arbitrary,
Photoshop zal de veleiste rota-

tiewaarde invoeren op basis van

de getekende lijn. Klik dus op

OI( orn het canvas te draaien.

klik op het punt tussen de wenk-

braulven, Houd de muisknop

ingedrukt. Sleep de muiswijzer

naar beneden, door de mond,

en laat los bij de kin.

P'oofsdup )
Ptootcolon Ctil+Y

GðñúWd¡.¡¡g Shih+Ctrl+Y

Phl&p!ßt R¡t¡o I
PùÉlÁipÊd RàiioCorectioñ

l2'b¡t P(.!iele Cpt¡or!...

Zoom tn

ZoômOut

Pint9Èe

Ctd++

Ctil+-

Ctd+0

ÄhlCtd+O

Y hr¡s Ctl+H

Eæ
Snðp1õ

Shift+Cfl+;
I

CJe¿r6uidei

NsGs¡de,.

Alt+Ctd+;

LoúSlì(è
tlÉar5l'c€5

-irù
I

l¡

,k
Plaats nu een hulplijn

om exact de helft van het

gezicht te kunnen selecteren.

Kies View > Rulers. Klik op

de linkerliniaal en sleep een

hulplijn over het gezicht. Laat

de muisknop los als de hulplijn

precies in het midden van het

gezicht staat.

b,^ ^td

¡ns¡.,1-02 t:,"ffi q
rq,"ccl/r/ r""d"i



P¡odcoloß Cbl+Y

GômûW¡ming $ft+Ctd+Y

PiÉirlî€rt qàrlo Có*ei:i¡É
l2-bia P¡ê,iér, Optic¡!

Cd+H

Cùlr+
Ctl+_

crts0
Alt+CH+0

Zoom In

PrintSr.

Ctd*R

AltiCùl+;

Sôp lo

I
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il,laak eventueel nog een

paal laatste aanpasingen

met de pijltjestoetsen. Zorg

ewoor dat de trvee hellten per-

lect op elkaar aansluiten.

d, E./{. I
rdti i;l

i

i.

Þ

i-

I

-s::*
NIaak nu de te kopiëren selectie.

Kies Rectangular N{arquee en stel

Style in op Normal, op de optiebalk. Ga

naar View > Snap, zodat de selectie

vanzelf naar de hulplijn springt. Trek,

beginnend in de hoek linksboven, de

selectie over de gehele linkerhelft van de

afbeelding.

Ga, met de selectie

geactiveerd, naar Edit >

Copy (Crrl/ffi+C). Kies dan

Edit > Paste (Ctrl/ffi+! om

een kopie van de linkerhelft

op een aparte laag te plakken.

Om deze laag te spiegelen kiest

u Edit > Transform > Flip
Horizontal,

; Klik op \,fove en gebruik

het p¡lt¡e naal rechts op

het toetsenbold om de geplakte

helft stukje b¡ beet¡e naar lechts

te beivegen, zodat de linkerzijde

uitlijnt met de hulplijn in het

midden van de foto. Als alles

goed gepositioneerd is, kiest u

View > Clear Guides.

De foto moet nu worden

bijgesneden. Kies Crop

op de rverkbalk en trek een

uitsnijdingsgebied over de foto.

Venvijder lege gebieden en cle

borstkas van de vrour'. Klik op

Commit op de optiebalk om de

selectie door te voeren.

In deze foto hebben we

een lelijke, omgekeerde

V-vorm, veroorzaakt door het

kopiëren van de helft van het

portret. NIet deze methode

krijgt u vaak dergelijke verteke-

ningen, maal u kunt dit gemak-

kelijk oplosen. Voeg een nieurve

laag toe (Crrl/S+Shift+$ en

kies Healing Brush op de rverk-

balk, Kies een zacht penseel uit

de Brush Picker en Alt/\-klik
direct naast de \Àvolm. Klik

nu voorzichtig over de rvitte V

zelf om cleze te verbergen. N'fis-

schien moet u de modus van

de Healing Brusli veranderen

in Replace (op de optiebalk).

Kies als u tevleden bent met

het resLrltaat Layer > Flatten

Image.

i
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Hn $TElvllvlTûE PoRTRET
ADJUgTMÉNTs

Gradicrt I'l¡p
ro

@!Bi+a û

=, \/oeg een niernve laag toe

H{ 1cnrffi +shifr+N), noern

deze laag Black Brushrvolk en

kies EyeclroppeL op de weLkbalk.

Klik op dc donkclste toon in

het haar'. Selecteel Bmsh en

kies een zacht penseel uit cle

Brush PickeL. Schilder nu ovcr'

clc ongewenstc achtergLond bij

het hoofcl cn dc schourlels. Kies

een lage dekking (in tc stcllen

op de optiebalk) als u dicht bij

clc contouren van het hoold

kornt, orr een goede o\rergang

tusscn hoofcl cn aclitcrgloncl te

krijgen.

¡å
i:i,
v.

I

/.
¿c.

,l

Difier

ø,!y*ô rørl;'

Irl.
T,
t.
rl.

I

Iri Çr o

i ;-4.ù¡ ¿:..i t
, Allelcclst rrakcn rve een

bdhl kLachtigc'o'och'ome

loto. Ga naar Layer >

New Adjustment Layer >

Gradient Map. I(ik op OI(
I(ik in hct vcnstcl Gtadient

tr'Iap op het pijltjc cn kies cle

zwalt-witstaal (cle delcle r,an

links). l(lik op OI(

'r
u* h-Êl ô- n qr

': l.l

tö

qò, --
çs.
\'?. I ô

q
Q+¿

lj

t#
/uart+vitfloto's 

kunnen zeer vee¡ sleer cn r.cn

/ ,srerke emotionele lading hcbbcn. Voeg rrog eeu

beetje ruis toe en u krijgt, gecombineerd mct een

bijzondere lichwal, een zeer opvallend eindresultaat.

Om op basis van een redelijk ge\\'one loto een

dergelijk sfeenol beeld te makcn, moet u de toncn

van de loto met zorg aanpassen. In plaats van cle

tonen te veranderen met Dodge en Burn gebluiken

lve een laag ger,uld rnet een 50%-grijstint, met de

or,en4oeimodus ingesteld op Overlay. Door met

zwart en wit op dczc laag te scliildercn kunnen rve

de tonen in dc loto selectief lichter of clonkcrder

makcn. De ruis voegcn we veruolgens toe met de

ingebourvde filtcrs i'an Photoshop.

ìF
\/oor de hand drukt Lr

ld! op F5 om naal Bmsh

Options te gaan. Klik in het

gedeelte Brusli Tip Shape en

vel'laag Halclness tot 36%. Aìs u

klaal'bent met het beschildelen

van clc achtelglond, kiest u

Layer > Flatten Image.
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tr Ga naal Image >

Adjustments ) Levels.

Voeg de volgende rvaalden

in in de vakken Input Lcvcls,

van links naar lechts: B, 0.79

en 244.

d,Erô

H l(es Blush en selecteel een

zaclit pcnsccl uit dc Brush

Picker'. Dluk op D om tcrug te

kclcn naar zl'art en rvit als voor- en

achtergrondkleur'. Controleer of u

in het palet Layels de laag 50%

GLay liebt geselectccld. Schilclcr',

rnet een pcnsccldekldng van l5%

(op clc optiebalk) en zrvart als

voorgronclkleur, or,el de clonkele

en middentonen in het gezicht.

Vanrvege de spccialc aald van dcze

laag, ingcstclcl op Overlay, zullen de

tonen geleiclelijk donker'der rvorden.

H 3'lÏi.å:äüå:,ï'
nog stccds op de laag 50%

Gla;5 or,er de lichtele toucn in

de foto. Omclat u nu mct rvit

schilclelt, maakt n dcze toueu

liclitcr'. Pas cle tonen rvederom

gclciclelijk aan; schilcler'

rreerclere keren ovel bepaalclc

tonen om ze nog lichtcl tc

maken.

H
Kies Layer > Flatten

Image. Kopieer de

resultclcnde achtergrondlaag

(Crrl/ffi+0. Kies Filter >

Texture > Grain. Kies in het

venstcl Grair.r de optie Sprinkles

uit dc lijst Grain T1pe. Stel

lntcnsity in op 47 en Contrast

op 54. Stel deze laag in op

Soft Light. Kies rveci Layer
> Flatten Image cn sla het

bestand op.

Òntènts

U*; 50%6ôy

C!rtcrrlatte,rr ffi
glendhg

uø", äo*ãi 
---'*..'';'

op¿cy: EEf- ç
I! Prèserye tnnsarenq

t !{J
I cancel I

for(l
t- cô¡.êl -l

maak dc toncn geleiclelijk

donkelder cloor er meerdele

malen overheen te schilcleren.

\\'erk zo alle donkeldere

middentonen in de loto

af, door ze langzaarnaan

donkelclel te rnaken.

H Ï:i,iäîil,1i,?J:..*
toc (ctr1/H+shift+Nf en kies

Edit > Fill. Kics in het venster

Fill dc optie 50% GLay uit de

keuzelijst Contents. Stel in het

palet Layers de overlloei¡noclns

in op Overlay.

middentonen in de loto

selectiel aan liet verclonkelen

bent. Gebruik een penseel

rnct de juiste gl'oottc \¡oor

hct tc bcrvcrkcn gebierl en

hMù 47

qmùæt E-:

n Onthoud dat u

de donkele en

ìÊ#Èerr:
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Jn commercieel opzicht is halltoon de meesr

leflecLieve en economische manier om

grijswaardenafbeeldingen te drukken. De methode

kan echter ook worden gebruikt voor andere doelen

dan het goedkoop drukken van een krant. Het

proces werkt op basis van een scherm waarmee een

afbeeÌding in een verzameiing van zwarte punten

met verschillende groottes rvordt omgezet, zodat

optische grijstinten worden geproduceerd. Het

resultaat kan, tot het uiterste doorgetrokken, tot zeer

opvallende foto's leiden. Photoshop bevat een eigen

filter Halftone en het loont de moeite om wat beter

te kijken naar de opties en variabelen van deze filter.

De filter kan gebruikt worden voor het maken van

moderne, abstracte en krachtige portretfoto's.

d,trr'i ¡
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TfE :ru
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ff:å:,Hit:;iffii"
in de loto omlaag brengcn

Kopieel de achtergrondlaag

(Ctd/ffi+J). Ga naar Image >

Adiustments ) Desaturate
(Crrl/ffi +Shift+U).

Brightness:

4

Contr¿st:

' . -,, Vool meel contrast kicst u

[l l-ug" > Adjustments
> Brightness and Contrast.

Slccp cle schuilbalk Brightness

naar *6 en Contlast naar 135.

kffi ftftetuI

[3 s$ize
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H Preview

ü use Legacy
9zé

r
¿ahrn Tr:

,-,--..; \\Ie zullen dc filter van

ll Photorhop geb.uikcn voor

het halftooneffect. Kopicer cerst

deze laag (CnL/ffi+j. Kies

Filter > Sketch > Halftone
Pattern. l\¡e beglnnen rnet het

kìasieke puntenpatrooD. Kies

in het venstel Halftone Pattern

de optie Dot Lrit de keuzelijst

Pattem. De optie Size bepaalt

de grootte van de stippen. Stel

Size in op 5 om nog enige

detail in de loto te behouden.

.-l;"-"**
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€ancel
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OKThreshold Level: 11fl-
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Kies Cilcle in Pattem

Tlpe en gebluik Image
> Adjustments > Threshold

met dezellclc instellingen als

eelder'. Stel de oven'loeimodus

in op Linear Light, zoclat de

halltoonlaag een rvisselrver'king

krijgt rnet dc laag rret de lage

kleurvelzadigrng-.
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kt: f,lr+ ¡

t-

B Prev¡ew
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Þ È au"t srokes
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ffi¡Ëture &dËAåp
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styhze

f-oK --l 
l

cancel

Jdftone Pôtèm

çonbàst

Pàftm TyæI

l)c schui{balk Contrast

bcpaalt cle hoeveelheid

. , r Om de foto rvat helderder'

tl te .ok.n kiest u Image

> Adjustments > Threshold.

Sleep de schuilbalk naal een

ru,aaLde van I 17. Dool dc

schuifbalk naal links te slepcn

voegt u meel u'it toc; naar

lechts resulteert in meer zrvart.

e@d 6

5r'ze

T
30

eMd 6

r¡r lil Als u rvilt expelirreuteren

met cle andele

halltoonopties, r,elbclg dan cleze

laag door op het oogpictogram

tc klikl<en. l(ik op laag rnet

de lage kleun'elzadiging en

kopieer deze (CtLl/+j. I(es

Filter > Sketch > Halftone

Pattern. l(es dcze keer Line

uit de keuzelijst PatteLn 
-l)pe.

Yer'laag Sizc tot 4 en ver'hoog

Contrast tot 32. Klik op OK en

veranclcl de oven'loeimodLrs in

Hald Light.

, , De drie ultroncn kunnen

ff,| g.,o*bin..t cl t'o'clen

door elke laag in te schakclcn

rrct het oogje in hct palct

Layels. Stel de ovelvlocirnodr¡s

voor de bovenste laag in op

Lighten, r'ool de rridclclstc

laag op Color Buln cn voor de

ondelste laag op Nor. al, lk

heb de dekking van cleze laag

veLlaagcl tot 50%.

miclclengLijstinten in de

afbeeldins. Experirnenteer met

dcze instclling voor het beste

rcsultaat, (Richt u op onge\¡eel

30.) Klik op OI(.
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EN ZACllT

[l/loNoctlRoolvl
¡re*t,i"ir. . E fj*q-_l
ouþuiónnel 6ct - TN ì

¡
¡{'

!lp¡eúow

, , Stel de rvaalden in rle

Yl Chunn.l N,lixcl als volgt in

20 voor Rcd, 40 r'ool Green er.l

40 voor BlLre.

@/

Mwd ô

trfer compensatje van al clie korrel in de klassieke

I zwarr+vitlotografie is het misschicn fijn om nu

eens voor een zachte benadering te kiezen. Dit çc
lichte, luchtige foto doet denken aan de zomerzon;

kies voor dit eflect dus een model dat hierbij past.

Deze benadering stelt u ook in staat om foto's te

reclden die anders onopgemerkt zijn gebler,en, omdat

ze iets zijn overbeÌicht. Overbelichting is hier niet zo

erg, omdat dit iets toevoegt aan dc milde sfeer.

"' ffi
::.*ü':+lil

l

t

¡

i¡tl
a L:l

aer

j

fl

¡ oMwøM

s.r¡JlMtor ! sr oðt) Ê-

'*vnt 
@'

$0": .¡órmrftb ¡¡*be
:tleo@ l¡ìùbæ@bå

, \la¡k ccr konic van

Ëðl d. h.n cloor'ìn hcr prler

Layers de miniatnnr naar'

Iiet pictograrn Create A Nerv

Layel te slepen. Noem cleze

Curves. Ga naal lmage )
Adjustments ) Curves. Als

u cle culsol ovcr de afbeelcling

bel,ecgt, r'clanclert cleze in

cen Eycdioppcr'. Bcl'ecg dc

Eycdloppcr naal clc bovcnkant

van clc julk en contlolccl rvaal

clit punt zich op dc culvc

bcvinclt. trIaak ecn contlolepnnt

dool op de lijn tc klikkcn

hicmcc blijft dc donkclc tint

van dc julk behoudcn, Pas cle

cLulc aan orn de rcst van de

loto lichter te maken.rl AÌlereelst rnoct u dc foto naar'

monochroom orìlzcttcn, met dc

Channel N,Iixer. Onclcrzoek clc kanalcn

om te kijken l'elke het meeste detail

be\¡atten. Zoals u kunt zien, is het

roodkanaal er'g licht en bevatten l)lauw

en groen het meeste detail.

I
I

I

,
,
t

l
:

t
i

-

l'Ililrl;l

I
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IAEß
lffi

L.¿*'At't,I É,1 ¡øti'

kkE@nd I

,o#*E
Gti-; or*r,l imil;t
L"à,Ã¿+a lffi

Kopieel in het u¡lct

l1l r,ui.r,,l. l.ug Cu'.'.,,

zoals u in stap 3 hcbt gedaan,

en noem deze Soft Layer.

Stel de or,elvloeirnoclus

S.fl ,,on de laag in op Ovc'lay

cn klik op hct pictogram Acld

Layer N{ask.

tÐ
-----æ-I Gncol I

g Preview

i:; e

n¡d¡s: El pleb

' fl

Kies Filter ) Blur >

Ël Guurriun Blur en pas

de verraging toe op de laag

Soft Layer, met een waarde \¡an

50 pixels, U ziet nu alleen nog

maar schirnrnen, maar de tonen

rvorden goed velspreid, zodat

u ze later in het proces kunt

combineren.

tJd4.a

Selecteel een z$'art,

doezelend penseel en

l*. lg Ø. ! ¡l iü

,, . Kics vcnolgcus Clop e n

5!f nra¿rk cle cornpositie u,at

strakher. Hoer,er u wilt gaan,

is niet name afhankclijk van

hoe schelp u dc uitcinclelijke

loto lvilt hcbbcn, aangezien er

latcl intclpolatie uroet l'orclen

tocgepast.

PûelDtunsbns 17.0t

wø' iszi

H€bhe i6õt-
i

n

I o* 
"-ì- lì_

L Q!ç! I

i-Ãñ-.l

3contuh Propoturs
gjRes@h hoe:

iEubk(beî ío; smoh ecdÞnts)

Ga naal Lavers )
@ Flatr"r, Image o,r.r éón

laag te maken en kies vcrvolgcns

Image > Image Size. \/ocr'

een rvaalde van 3000 pixcls

verticaal in. Nlalkeel het

selectievakje Propoltions. l(lik
op OK om cle loto tc vcrgrotcrl

en sla het bestand op.

HI
kies zu,art als voor'gr'ondkleur.

Stel de clekking in op 20% en

selecteel het maskel van de

laag Solt Layer'. Schildel ovel

details zoals hct raaÌnkozijn

(inclusicf clc verticale lat die

is r,cldlcnen), het talelblad

links en rond het hoold en cle

linkerschouder' r'an cle vrourv.

#
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KoHRTL rl'l R6B
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A k , met lilm lotografeert, heeit de film zeli

I I en vaak ook de aldruk van die film een

zichtbare structuur of korel. Deze korrel is met

name zichtbaar bij film met een hoge ISO-waarde.

Hoewel fotografen meestal al het mogelijke doen

om de invloed van deze korrel te minimaliseren,

kunt u er ook gebruik van maken en een foto extra

impact en sfeer geven, Waarom dit eflect dus niet

imiteren in Photoshop, mer een digitale foto? U kunt

de tastbare kwaiiteit verder verbeteren door diverse

textuureflecten toe te voegen. Met deze methode

kunt u een eenvoudige monochrome afbeelding in

iets unieks veranderen.

Or&rtk*! 0 - üs

,lË_ r_ e-E .r_

* Het ecìste il,at u lnoet

Il ,o.prrr.n js de filter Adcl

Noise van Photoshop. Deze

moet toegepast rvorden op het

masker van de aanpasingslaag

Levels. Zo klijgt u veel meer

controle over het uiterlijk

en de intensiteit van het

korrelellect in de uiteindelijke

foto. Ga naal Layer >

New Adjustment Layer >

Levels. Klik voor nu op OK
in de hvee dialoogvenster die

velschijnen, zonder instellingen

te VeÎanderen. U kunt ook op

Create Neit' Fill Or Adjustment

Layer onder in het palet Layers

kìikken en Levcls selectelen.

H f,iltff:Il''
laagrnasker van de

aanpassinuslaae Levels.

\\¡e moeten deze laag

eerst met zlvârt \rullen;

kies dus Edit > Fill
en kies Black in het

gedeelte Contents.

H \Ve kunnen nu komel

toevoeger aan liet masker.

Druk op D orn terug te keren

naar de standaardkleuren voor

de voor- en achtergrond. Kies

Filter > Àdd Noise. De

rvaarde bij Amount bepaalt

de intensiteit van de korrel.

Een goed startpunt is 120%.

Kies Unilorm uit de keuzelijst

Distribution.

Te-l
r',t

f õa-.ì- -1:
I hcd 'i

gìPre*w

ûd at

0ffi&n

hu¡! 120,93 %
. f:l- Ë

tr;.
Om het kon'elefect

zichtbaar te maken

dubbelkìikt u in het palet

Layers op de miniatuul vool

de aanpassingslaag Levels. Klik
ondel het histogram op het

handvat vool dc middentonen

en sleep deze langzaarn

naar rechts. U ziet hct eflect

geleidelijk duidelijker rvorden.

Hoe verder naar rechts u het

handvat sleept, hoe intenser het

korreleffect l'ordt.

I ÃoJlrsTllËfi¡Ts 

-

ItürGls ¿;;=**...; :

fÁ,s"]

Onlpntl*vtb g

iÞ unaom

O cãu*n

€lruel¡ RGB

¿ìt
!Ir

i:i
v.
\.
4.

H Door het zwartpunt iets

naar rechts te slepen kunt

u het e{Iect nog duidelijker

maken.

ú'|f¿i+a

g

I
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ffi
en patronen. Verbelg dc hvee

zojuist belverkte textuurlagen

door in het palet Layers op hun

oogpictogrammen te klikken

en kies Layer > New Fill
Layer > Pattern. Klik in de

kleulenstaal Patteln, klik op het

kleine pijltje naar rechts en kies

Textule Fill. Kies een patroon

uit þijvoorbeeld Bullap). Pas

de schaal van de textuur aan de

loto aan er klik op OK.

l¡d, t ¿/ .¡ I

F

Konn¡l EN TEXTUUR f05

Photoshop bei'at veel

verschillende texturen

t
Om de kor¡'el iets te

verzachtcn kiest u Filter

H Belialve dat u kor"r"el

aan de afbeelding

kuüt toe\¡ocgen, kunt u nog

verschillende andere textnren

toepassen. \\¡at denk u van

houtnerf? Open de houttextuur.

Kies Select > All (Ctrl/ffi+A)

en Edit > Copy (Ctr1/ffi+C).

Sluit het bestand. (De

gekopieerde textuur staan nu op

het Klembord,)

t*,ûðþ

F

Ð

E¡GE
mdus: l!E- oqeb

{l --....--..............-..---

> Blur > Gaussian Blur.

Gebruik een kleine straal

0,3 is al voldoende.

H. Ê)./

*ed 6

tr y.lîî:li,ïï*1i,,.
laag- Levels te kopiëren en de

overvloeimodu van de kopie

in te stellen op Darken. Stel de

intensiteit Van deze toegevoegde

korrel in met de schuifbalk

OPaciq' r'oor deze laag.

HFd 6

i 5?tt'E ?!:! i] 3

I
H Keer terug naar de

loto en kies Edit >

Paste (Ctrl/ffi+$ om dc

textuur op een apalte laag te

plakken. Ga naal Image )
Adjustments ) Desaturate

(Crrl/ ffi +Shifr+tl. Verander de

overvloeimodus in Soft Light.

Als u cle afmetingcn van de

houttextuur rnoet veranderen,

klik dan op N,Iove en controleer

ol Show Tlansfolm Controls

gernarkeercl is. U kunt nu de

handvatten gebLuiken. Klik op

OK als u tevleden bent. N'{et

Erasel met lage dekking kunt

u delen van de textuur die

belangrijke elemeuteu van de

foto bcdekten, verbergen.

.bc*Frd 6l

Verander de

oven'loeimodus yoor

f

F

ffi
deze textuurlaag in Solt Light

en verlaag de dekking van de

laag iets, U kunt een andere

textuur gebluiken cloor op dezc

textuutlaag te dubbelklikken.

Ef

tffi

ñü[l ô
l-l

T

l-
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DrrFU$r ûLoEI

\ ¡l feggestopt iu hct menu Filtcr van Photoshop

V V b.r';nAr ziclr een effect dar vreemd genoeg

nauu'elijks rvordt gebruikt en vaak helemaal vergeten

rvordt. N,Iisschien komt dit doordat het eflect niet

opgenomen is in de h,aak misbruikte) groep filters

in Artistic Filters, maal te vinden is achter Filter
> Distort. In cleze oefening zullen rve de filter

toepassen op eerì monochrome foto, r,oor een licht,

gloedvol resultaat. Dit geeft ons cle kans om relatiel

saaie zr'vart-lvitfoto's interessanter te maken. De filter

Difluse Glorv omvat veel méér dan alleen op OK

klikken met cle standaardinstellingen. Zoals u zulf

zien, kunt u met een beetje lantasie monochrome

afbeeldingen een extra dimensie seven.

l(onieel de

LlL.l,t.rg.on,ìlooe
(Ctil/ffi+Jl cn ch'uk op D

oÌn terug tc kclcn naal cle

sta¡rclaardkleuren r,oor clc

voor'- en achtergrond. De filter'

Dilluse Glol,gebmikt de hLridig

gcsclcctcclde achtelgronclkleur

voor de glocd, cn deze moet lvit

zijn. Kies Filter > Distort >

Diffuse Glow. De schuifualk

Cleal Amount bepaalt welke

tonen in cle loto niet door de

filtcl wolden beïnvloecl. X,Iet

ecn rvaardc r,an 0 rvoldt cle

hele loto l,it. Hicl gcbruik ik

een rvaar'de van I l, rvat dc

donkerste tonen in de afbeelding

ongernoeid laat.

, De schuifbalk Amount

f,fl b,pnnlt cle hoeveelheid

of intensiteit van de gloecl zclf.

Bij lage waalclen is de glocd

naul'elijks zichtbaaL en bij

de maximale rvaarde valt hct

glootste gedeelte r,an de loto

l'eg, Gebruik hier een u'aardc

van 9, zodat de belangLijkste

details zichtbaar blijr,en.

*,n¿t¡

úwd 6

dr*,Oø.:r il A

, U kunt cen zachte sloed

SI eeb.riken, doo.. .iäd.l
van een lage instclling bij

Graininess, of meer korrel

introduceren dool deze u,aarde

met cle schuifbalk te verhogen.

HieL gebmiken l'e voldoende

korrel om cle loto een duidehjke

textuur te ger,en. r\ls u tevreden

bcnt rnct dc instellingen, klik

dan op OK.ü

g
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sttilÉtr Ë.t

I(eer tems naal Filter >

l.dLi Distott > Diffuse Glow.

U ziet clat clc g-locd nu geel is

gclolclcn, omclat dit de huiclig

gcsclccteelclc achtclgrolclkleur'

is. Probeel de lolgclclc

instcllingen: Glainincs 2, Glol'

Arrounl B, Clcar.\urount 16.

: a+j

i{ìà "---- - ;l

d

;FW:I- i:1îf

I

I

!

I

I

I

i

I

I

).L, kunt dc intcnsitcit

iliil 
"nn 

clc laae rnet clc

glocd beheren dool in het

palet Layers de laagdekking

te verauclelen, Hct cllcct zell

kan tot in hct extlelnc l'olclcn

getlokkcn dool dc filtcl nct
clezcllrlc instclling-cn ook op

clczc laag toc tc passen.

en fi'aaic cffcctcn introclnccÌcu.

HicL hcb ik clc laag net

de eloccl gckopicclcl en

t ()Ñ, si6

ã

¡

-'-; h. ùr ó:-'r ì 3'
. ,, , 

Zur,h ik al in stap I helr

fJå-U beschlelen, hcbbeu u'c

dit ellèct toegepast op ecl

monochlome lo1o, rlaal clat

bctckent niet clanvc nict iets

anclcls kuuncn plobclen. I(ies

Image > Mode > RGB en

klik op cle kleurenstaal loor'

cle aclrtergrond. I(ies eel lellc

geeltint uit de Colol Pickcr'.

I

Presêt: Cusom

Hue: 0

Satuntión: [[

Lightnes: 0

a

i

*

!iìcolor¿e

i/ Prev¡ew

. trlct criq cr¡rr'rinrcLrtcrtn

l-!i.l kLrnt u cnktlr oprrllr'nclc

geïnlelteer'd met Image )
Adjustments > Invert, Dc

oven'loeinoclus is inucstekl op

Difference.

- lCik op de oolsplorkclijkc

L,i* aclrtergroncllaag- cn kics

Image > Adjustments >

Hue/Saturation, NIalkecl hct

vakje Cololizc. Sleep HLrc naar'

0 en Satulation naaL 71. l(lik
op de laag met de gclc glocd

en stel de olelvlocirnoclus in op

ùILrltipl1,, \\'ie zci dat Dilhrsc

Glow altrjd zl'alt-t'it is?

t
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In Photoshop was het maken van mooie zwart-

witfoto's vaak een kwestie van geluk hebben.

Dankzij de zeer laachtige nieuwe opdracht Black

and White hoeft dit echter niet meer zo te zijn. Toen

deze opdracht nog niet bestond, moest u voor zwart-

witfoto's genoegen nemen met het verminderen

van de kleurverzadiging ofhet toepassen van soms

complexe handelingen via de Channel Mixer, met de

kans dat u de oorspronkelljke foto om zeep hielp.

De opdracht Black and !\4dte geeft u niet alleen

meer controle, en een veel grotere foutrnarge tijdens

de conversie van de foto naar zwafi-tnT, maar ook de

keuze uit verschiliende zeer handige gestandaardiseerde

zwart-witinstellingen. Zoals gewoonlijk kunt u de

opdracht het best gebruiken via een aanpassingslaag,

zoals uit de voþnde stappen zal blijken. Als u uw hart

dus verpand hebt aan monochroom, probeer dan eens

de nieuwe opdracht Black and White, voor het ultieme

zwart-wiþortret.

iöiclffi2 {s u*[
[.tt

i¡l¡Lfrytù

v r&æs r
WJT| f ,^4

> Õro¡lhr.ab
> Éçoi¡n¡t*
>kds*ñ.!ffi
> *d(ùvrÍ¡.hb
> clnñdtuM
> s¡dvrøbrM

n Ï;::íi::å:'.ffL" 
","

de standaardinstellingen van

Photoshop. Deze instellingen

kunnen een goed startpunt zljnl

Hoog contlast blauw

Blaur'v

Hoog contrast rood

Maximaal zwart

;ñiijfíisß-
r&d.rrylfü ã;;---- .

q
Cttt

cEB

drn

--r-
-t7gþ.ù

As¡

-:-:[bß'br sq

i-.-

Hfl;Jil'ilil:"
gebruiken, kunt u het er zo

bij laten of de instelling als

startpunt voor de zlart-
witconversie gebruiken. Een

ÁDflsTilffiS
üùôtrth. cñ;-- 

**--:;

I nr*f TMI
Rl*r s '...
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ìtl6r t_-

-ffi:

eFÈ ¿

-.--
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andere maniel om te beginnen

is met de knop Auto. Photoshop

past dan de instellingen toe die

volgens cle soltware het meest

geschikt zijn.

naar reclrts (hogere waarde)

ollinla (lagere waarde) te

schuiven. Hier hebben we de

huidskeur lichter gemaakt door

de schuilbalk Red in te stellen

op 95.

\Ð LJ

let¡ 96

-

Ydow: I
æ
&w¡ ,2-

-

-

'1{ -_tiEoqrtËiÀ ss

-

24

I

22

B

ð

H Het is belangrijk om

te beseflen dat elke

schuifbalk invloed heeft op de

z'wart-wittoon van het relevante

kleurenbereik. Huidskleur kunt

u dus lichter of donkerder

maken door de schuifbalk Reds

Hi.'ïiÏiiilil:;:Ti.,
maken de spijkerbroek op de

voorgrond dus donkerdel door

de schuifbalk Blues naar links

te schuiven. Doe hetzelfde rnet

Cyans voor de lichtere stukten

van de broek.

-

-lJc\qE

-Ðgte¡
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'.. h.

*p
çÕ

t
å

Donkerder
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IBt*L¿Whltê
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Cutoñ
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Autq
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CyãBr -14
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, . Dc beste maniel orn met

frl de schui{balkeu te rverken

is door gervoon wat te ploberen.

Zeer kleine aanpassingen

kunnen al een glote uitwelking

hebben. Plobccl te voorkomen

dat u te veel ruis introduceert

dool de schuifbalken te ver

te vcrslepen. Hier lieelt een

te hoge rvaarde voor Yellou,s

tot lelijke ruis en huidtextuur

geleid. Verlaag de r'r,aarde dus

na¡r r'ond de 50.
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, . Onthoud dat dc kleru die

ft,| u ki.rt uircindclijk de kleur

in de allerlichtste gebieden van

cle foto u'oldt. Kies dus geen

kleur clic te veel verzadigd is.

Het cllect moet subtiel blijven.

Hoe lager in de Colol Picker

(rvaar de clonkerstc kleuren zich

ber.inden) u dc kleur kiest, hoe

subtielel dc tint.

1:rb: L

ci¡

Otffil

tur

-

, .. : Als cl ccn snecifiek

läI n.bi.,l is dat u lichter ol
donkeldel wilt maken, maar

niet zeker u'eet met rvelke

schuifbalk u dit kunt doen, klik

dan op de knop linksbovcn in

het palet Acljustments. U kunt

..R: m

dan in een bepaalcl gebied

naal links of rechts slepen,

lvaarna cle relevante schuifbalk

meeberveegt. Sleep naar links

om het gebied donkerdel te

maken en naar rechts \¡oor eerl

liclitel lesultaat.

gl¡aiã¡*ió_"l

New Layer Bared Slice

Groop Iayert

Ungroup Lay€ß

Hidê Layeß

Di*ribuiè

IûckÁll Lay€¡s Ín 6roup..,

r . Als u tevreden bent rnet

ft.I d. ,f.., en lìet cont.ast

in de foto, kies dan Layer >

Flatten Image. U kunt mr

specifieke gebiedcn lichter ol
donkerdel makcn rnet de tools

Dodgc cn Burn. Dodge is

handig voor het lichtel rnaken

van de highlights: klik op de

tool en stel op de optiebalk

Range in op Highlights.

Stel Exposure in op B% en

contloleel of Protect Tones

gemarkeerd is. Schilder nu

gewoon over de highlights om

ze lichter te rnakcn.

Snì¿d obj€cE

Ivp.

tink Liyers

S€fe.t LinkÉd LðyeE

Cùl+G

Shift+atú+6

Álign

Merge Lð)€¡i {kl+E

i

î
eórirllmtúsI

i8l¡.kesh ¿";;; ;

M ß'"'L- f;ú ì

ìi-*

Shift+Ct¡l+Ê

Als u een subticle kleurtint

aan de afbcclding r'r.ilt

toevoegenr malkcel dan het

vakje Tint. U kunt nu in de

kleurenstaal klikÌen om een

kleurcntint te selecteren.

Bruir | -
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GnAFr$ctl ztlulnT-tnltT
. ., , Open de rflreelcling en

ll vcrLooe hct cont¡nst.

I(opieer cle achtelglondlaag

(Ctll/ffi+Jl en kies Image >

Adjustments > Brightness/
Contrast. Slccp clc schuifualk

Brightness naal t27 cn Contlast

naar't36. Klik op OK.

zz f--õ[--.]

í¿erêww

l l us Leqàq

I ls we een loto 'zu,art-wit' noemen) hebben rve liet eigenlijk over

,( \eel loto die monochroom ol in grijswaarden is afgebeeld: een loto

die bestaat uit verschillende grijstinten. Voor een echt grafisch beelcl

kunnen r,ve het monochroom tot het uiterste opvoelen) totclat de loto

alleen bestaat nit zr'vart en l'it. Een van de beste Photoshop-opdrachten

hiervoor is Posterizc. Deze opdracht reduceert een grijswaaldenfoto tot

de essentiöle, cxtreme tonen. Dc finishing touch lvorclt geleverd door

het aanpassen van de overvloei-eigenschappel'r van de laag.

ñ

r . Kies rtool'de zrvall-

ifl *itatucclcling Image >

Adjustments ) Desaturate

(CtLl/ffi+Shift+Q.

l

fr

fti
I(ies nu Image >

Adjustments >

Posterize eu voer I I in in

Iict invocn'ak Ler,els, trlarkeer

Plcviclr'. Expelimerlteer gelust

rrct r,clschillcncle l'aalden; r'oor'

dezc foto wclkt I I hct bcstc.

IÇik op OK.
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Vclanclcl vool extra effect cle

S,* tr.nnsporontie-eigenschappcn van

clezc laag. Drrl¡lrelllik o¡r de rnirrirtuur

van dc laag orn hct venster Layer Style

te openen. Pak onder hct vcLloopbalkje

Underlying Layer' het l'itte handvat

en sleep dit naal lilks, tot een waarde

van 213. Ga nu naal Layer ) Merge

Down.

rñ
L--@ l

-{ael
q
{ on(€r l

¡0 pr
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. \bee een lrrtste nicuue

Lell n.gio., roor lìet kr(ìcr

(Ctil/ ffi +N). Kies Rectangular'

Nlarquee op de lerkbalk. Begìn

linksbor,en en trek een selectie

om de hele afbeekling, iets

hinnen de lancl.

tootrn
a høe Cente¡ I Ode

, . , Zoru enool dlt cle

lI, ooiqron,ìkle,r' rr.it is

door op D te dlukken en de

standaardklculcn te herstellen,

gevolg^cl dool X, om ze on
tc u,issclcn. Ga naal Edit >

Stroke. Vocl ccn StLoke \\Iiclth

van l0 pixels in cn kics Iusicle

bij Location. I(ik op OI( en

dmk op Cnl/ffi+D om dc

selcctic op tc hcflcn. I(ics tot

slot Layer > Flatten Image.

dtt¿tq

. Kouiccl clczc laas

3.1iculffi+¡.,, tti,
Image > Adjustments >

Threshold. Slecp dc schLrifbalk

ondel hct histoglarn naar'links

totclat de gclaatstlckkcn cn cle

schach¡ycn op dc bolst zl'alt
zijn govolclcn. (Hicl is ccn

rvaaldc van I l0 eebmikt.) Stel

cle ovcn'loeir¡odr-rs vool dczc

laae in op Overlay en verlaag

de dekking een beetje.

i

ï
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0uur FoTo'$

l\ver het alsemeen wordt Photoshop gebruikt

\Jor loto's mooier, neLter en beter te maken. In

deze oefening gaan we echter het tegenovergestelde

doen. Er is zeer veel informatie te vinden over

hoe u oude foto's met digitale technieken weer als

nieuw kunt maken, maar er is verrassend weinig

informatie over hoe u nieuwe foto's oud en verweerd

kunt maken. Hieronder is een uitstekende manier

beschreven om unieke en sfeervolle foto's te maken.

Het 'antieke' uiterlijk zalhet zeker goed doen in

de familiesfeer. Eerst voegen we de sepiatoon toe,

waarna we de foto door middel van laagmaskers

nog ouder zullen maken. We eindigen met enkele

overtuigende vouwtjes en krasjes.

I .H

Ed+I B:

Õ r*.8¡ ¿.¡ il t
We zullen beginnen door

een subtiele sepiatoon

toe te voegen. Kopieer de

achtergrondlaag (Ctrl/ ffi +Jl

en noem deze Sepia. Kies

Image > Adjustments >

Hue/Saturation. l,Iarkeer

in het dialoogvenster' het

sclectievakje Colorize en

verslecp de schui{balk Hue naar

43. Stel Satulation in op 23 en

Lightncs op 9.

on,,l

!ó,hde ;aenter ,:ouwe

slendhg

s"¿", l"*i '
opa@: ¡00

Pas de niveaus aan voor

een lager contlast. Kies

Image ) Adjustments >

Levels. Voer de volgende

rvaarden in in de invoen'akl<en

Input Level: lB, l.4B en 235.

E Nfaak een nieuwe laag

(Ctrl/ffi+Shift+N) voor

de rand en kies Select >

All. Klik op de staal van de

voorgrondkleur en kies een

lichte crèmetint. Kies Edit >

Stroke. Voer'25 in voor Stroke

\\¡idth en kies Inside uit de

kcuzelljst Location. Klik op OK
en druk op Crrl/ffi+D.

-;

a

lã
suh a

@tu ì..-

r,m,lãø --'.l 5;

h -l-x
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il Voor een velcelde Land

kiestuFilter>Distort
> Glass. Kies Fro$ed bij

Texture, 13 bij Distortion, 4 bij

Srnoothness en 200% bij Scale.I I preserye

t

I

¡

j
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Ga naar Filter ) Render

> Difference Clouds.

Kies Image > Adjustments
) Levels. Voer de volgende

waarden in in cle invoenaklen:

0, 2.62 en 51. Verander de

oevenloeimoclus voor deze laag

in Colol Burn en stel Opacity

in op 3B%.

Image > Adjustments >

Levels. Voer de volgende

lvaarden in in de invoen'akken

lnput Level, r'an links naar'

rechts: 0, 2.62 en 51. Verander

de overvloeirnodus vool deze

laag in Color Buln en de

dekking in 3B%.

Ouo¡ roro's 115

tÁEE
5Æ

&.Ì'ür't ¡

Kopieer deze laag

(Ctrl/ffi+J en kies Image
> Adjustments > Invert.

Stel de overvloeimodus in op

Scr"een en de dekking op 57%.

Kies N,love en verplaats de

laag een bcetje naar rechts en

naar bovcn. Kopieer tot slot

de laag met de eerste voulv en

verplaats deze met Move naar

lcchtsborren.

ø

ø

!*Ì'f]/+r rr,i'äÀ1'l e.8¿

*Þã hvs

lõ

\Ve moeten lvat

verkleuring toe\¡oegen

aan de foto om hem nog

ouder te laten l¡ken. Klik

op dc bovenste laag in de

stapel en voeg een nieulve

laag toe (Cn'l/ ffi +Shift+Nl.

Druk op D om de voor- en

achtergrondkleur te lierstellen

en kies Filter ) Render
> Clouds. Ga naar Filter
> Render > Difference

Clouds, Stel de oven'loeimodus

voor deze laag in op Difference

en de dekking op 20%. Kies

Eraser en gum enkele gebieden

van deze laag (over het gezicht

van de vrourv) uit.

l-

l.

l-

lõ

Iã

It

fõ

u*:@[.
r*P
fq!!f I

Il.r'.,,,t,,,.", f-I I

FtdF

verwijdelen, maar eerst

hebben we een goulde laag

nodig, als ondergrond. Klik

op de achtcrgrondlaag en

voeg een nieulve laag toe

(Ctrl/ffi+Shift+Nl. Kies Edit >

Fill en kies Foreground Color

in het gedeelte Contents.

l*"î-lll--
Nod - w'ì_{_o-q!i'l

d'El.¡. I

l¡

i -- ÈE:-Eã.: st '9.

I un.n ee' laaprnasker

III ,o. ian cle loie S.piu

met Layer > Layer Mask
) Reveal All. Kies Brush en

klik in dc Brush Picker op liet

kleine pijltje dat naar lechts

wijst. Kies Reset Brushes.

Kies Rough Round Bristle

uit de penseehniniaturen.

Klik op het laagmasker in het

o-t
Êtr-

a 3

i---l

Voeg ecn nieuwe laag toe

(Crrl/ ffi +Shifr+Nl en kies

Gradicnt op de r'verkbalk. Klik

in dc Gradient Picker op de

optiebalk en kies Foreground

To Backglound. Kies op de

optiebalk Linear Gradient. Klik

onder dc neus \¡an de vrouli
houd cle muisknop ingedrukt en

tlck dc cursor naar beneclen en

naar links. Laat de muisknop

los. Kies Filter > Render

> Difference Clouds. Kies

l-@
f-¡ì;:-ì

o
ãl

palet Layels en controleer of

de voolgrondkleur op z$¡art

is ingesteld. Schilder mct

ccn gloot penseel ecn paar

hoeken van de foto om dc

onderliggende laag tevoorschijn

te halen. Verklein het penseel

tot 7 pixels en schilder, ook met

zlvart, lier en der op het masker

om krasjes te imiteren.

*@J.d ô
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rfoen de filmidustrie in het begrn van de vorige

I ..r* r,an New York naar Holliwood verhuisde,

betekende dit het begin van de glamourfotografie.

Voor het eerst begonnen de studio's portretfoto's van

hun topactrices te publiceren, Deze vroege fotografie

was nog zeer ongecompliceerd. Fotofilm was dun

en contrastarm, tenvijl de camera's niet echt scherp

waren en wazige resultaten opleverden. Tot het

begin van de jaren twintig bestond de verlichting uit

enorme wolfraamlampen die l'eel licht en warmte

straalden op de ongelukkige actrice, die gedurende

de lange belichtingen doodstil moest blijven zitten of

staan. Vaak werd er een speciale lamp voor het haar

gebruikt, maar vanwege de beperkingen van de fìlm

leidde deze geregeld tot uitbijting. Halverwege de

jaren tin'intig begon men betere lampen te gebruiken.

sls mx

- -, 
'-q 

l
t-e!!{l

t,:

À,Iaak een kopie in het

palet Layers door de

achtelgrondlaag naar het

pictogram Create Nerv Layer

te slepen. Noem deze laag

\\¡orking Layer. Kies Brush,

selecteel een penseelgroottc

van 40 pixels, stel Range in op

l'Iidtones en Exposure op 50%.

Zoom in tot 100%.

Schildcl ovcr' hct haar'.

Richt u op de highlights,

maar schildel ook ovel de

donkelcler delen. De bedoeling

is dat het haal er redelijk ellen

uitziet. Zorg elvool dat u niet

ovel cle huid of de aclitergrond

schildeLt. r\ls u dit toch doet,

druk clan op Ctrl/ffi+2, kies

een kleiner penseel en ben'erk

dat gebied opnieur'. Vellaag

vool dc haar?unten Exposule

tot 35% cn gcbluik een kleiner'

penseel.

IAEË
os,V,i røq"l;'

tGk:trr+¡ ø'1raøj¡l

æ ft.ø Ø. J j¿

Allereerst moctcn rve de

foto naal monochloom

omzetten en de haarkleur

berverken. Kies Image >

Adjustments > Channel

Mixer. Voer 20% in bij Red,

40% bij Green en 40% bij

Blue. De bedoeling is om in

de monochrorne albeelding de

kleul van de lippen cluidelijk al
te scheiden van de huidskleur.

Orndat ze beide roodtinten

zijn, rvorden ze in de Channel

N4ixer nogal licht weergegeven

- r'anclaal de lage rvaarclen voor

rood. Rood rvercl in de oude

zu'alt-witfotoglafie een diepe

scharìuu4int.
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Kenmerkend voor

die periode rvaren de

opvallende lipcontouren.

Hoervel u dit beter tijdens de

make-up kunt regelen, kunt u

de vorm ook benadrukken in

Photoshop. Selecteer Clone

Starnp en stel de penseelgrootte

in op 20 pixels. Stel Hardness

in op 60%, de overvloeimodus

op Lighten en de dekking op

B0%. Test in een gebied net

naast de lippen en zet de Vorm

aan. Pas op dat u niet over de

daadwerkelijke lijn van de mond

schildert.

Venvijder nu ook vlekjes.

Gebruik Clone Stamp

met een dekking van 20% en

ovenloeimodus Normal.

N,{aak een kopie van

\\blking Layer en noem

deze Diffuse. Voer de filter

Gaussian Blul uit op deze laag,

ingesteld op 4 pixels.

ßadùs: g püeb

-ù -. "-....-..-...- --- :-..
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De eerste Holllwoodfoto's

hadden vaak een sepiatint.

Kies Image > Adjustments >

Variations, voeg een geel- en

loodcomponent toe en l.Jik op

het tabblad Lighter. Omdat

de foto eerder is bijgesneden,

moet u de loto misschien groter

maken. Dit maakt de afbeelding

iets zachter, maar voor dit tlpe

foto maakt dat niet veel uit.

Kies Image ) Image Size,

verhoog Hight tot 3000 pixels

en sla het bestand op.

Om de achtergrond

te verkÌeinen en de

cornpositie strakkel te maken

kiest u Crop. Snijd het portret

bij. N,Iaak tot slot één laag door

Layer > Flatten Image te

kiezen.

E¡l'! ¡

Omdat de voþnde stap

veel lverk omvat) kunt u

het best een laagkopie maken

(Ch1/ffi+J). Noem deze laag

\\brking La1'er'. Gebruik deze

laag om de haantijl van Louise

Brooks te imiteren. Pak de lengte

van het haar aan met Clone, met

een dekkinxg van 20%. Gebmrk

de oven'loeimodus Darken voor'

de rand van het kapscl. Gebmik

voor de pony Dalken met

een dekking van 100% en een

Haldnes van 30%. \¡envijder

losse haren aan de boven-kant.

l--ü Nl
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Kies Layer > Flatten

Image om één laag te

maken. Ga vervolgens naar

Filters > Distort > Diffi¡se

Glow. Vroeger hadden de

lenzen nog geen coating, zodat

heldere gebieden halo's konden

veroorzaken, We kunnen

dit simuleren met de filter

Difïuse Glow. Voer 3 in voor

Graininess, maar onthoud dat

foto's uit die periode zeer r,veinig

korrel bevatten - gebruik dus 3

voor Glor,v Amount en l0 voor

Clear Amount. Dit zorgt er

ook voor dat het gezicht lichter

lvordt.

I-

Layers op het pictogram Add

Layer N'{ask. Kies een groot

penseel zonder Hardness, stel de

\¡oorgrondkleur in op zlart en

gebruik een dekking van 50%.

Richt u op het midden van

het gezicht en schilder van de

highlights in het haar tot de kin.

Dit gebied tlekt de aandacht,

maar is niet scherp, tenvijl de

rest een stuk zachter is.
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J\e jaren dertig van de vorige eeur,v vormden

L) ¿, bloeiperiode voor glamourlotografie.

De apparatuur r'vas r'veliswaar nog steeds zwaar,

maar technisch een stuk beter clan voorheen. De

kenmerkende verlichting in deze periode stond

bekend als Looþ lighttng. Voor deze verlichting plaatste

men een lamp schuin bor,en het model, zodat er

onder de neus een schaduw schuin omlaag viel.

Alle verlichting werd in die tijd verzorgd door

wolfraamlampen. Voor hetzelfde schaduweffect kunt

u flits gebruiken) maar dan zonder de di{Iusie van

een softbox ofparaplu - ongehoord in moderne

portretfotografiel Met flits krijgt u welislvaar mincler

ieedback over schaduwen dan met wolfraam, maar

met digitale fotogra{ie kunt u wel snel het resultaat

controleren.

4
sou.e 6¡iiÊk

*d

Film leageelde in de

jalen dcrtig minder op

roodtinten clan een dcccnnium

eerder en ploduceercle vccl

meer contrast. Zet de loto eerst

met cle Channel il,Iixer orn in

monochroorn: stel 30% in voor

Rcd, 60% r,oor Green en l0%

vool Blue. Het gloenkanaal

bevat de beste toondefinities

en zal het rrodcl donken'ocle

lippen gevcn. Hct loodkanaal

versterkt de highlights, tcnvijl

het blaurvkanaal schadr¡vcn

veloorzaakt.

Het rnodel zit iets naast

het rnidden; gebruik dus

Clop om haal in dc juiste

positic te krijgen.

Gebruik Clone Starnp met

een dekking van 20% en

cle overvloeimodus Normal om

cle huid op te schonen.

@

Hoeivel de rvenkbraurvcn

al dun zijn, kunnen rl'e ze

nog wat dunncl maken, r,ooL

cxtla authenticiteit. Gebluik

Clonc Stamp rret een dekking

van 20% cn ovcn'loeimoclus

Nolrnal, maar nu mct ccìr

Haldness van 40%. Kies een

tespLürt onder cle rvenkbranrven

en maak ze drrnner.

Ç
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Selecteer tot slot Clone

Stamp en kies een eroot

j-

Nlaak een kopie van de

laag Glon'en stel de

oven'loeimodus in op Hard

Light. Vcrlaag de dekking tot

50%. Dit zorgt \¡oor meer

contrast. Voeg de lagen samen

als u tevreden bent met het

resultaat.

Ga r'veel naal het palet

Layels en maak cen

kopic van dc zojuist gemaakte

achtcrglondlaag. Noem deze

laag Diffuse. Ondanks de kleine

dialLagmat hadden de camera\

in clie tijd een veel langere

brandpuntsafstand, en dus veel

minder scherptediepte. Pas op

de laag een Gausian Blur met

3 pixels toe.

n¡drus: E pi¡eb

d l(lik, met de laag

Diffuse gcactivecld, op

het pictograur Add Layer

N,lask. Selecteer een penseel

van gemicldelde grootte en

stel de voorgrondkleur in

op zwalt. Contloleel ol het

masker geselccteerd is, stel dc

pensecldekking in op 35% en

Halclness op 50%. Scliilder

tleernaal over het model (minus

de armen). Kies Layer >

Flatten Image.

lã

lã

penseel. Stel de overvloeimodus

in op Darken en de dekking op

100%. Zoom in en venvijdel

losse haren die clool het

haal'licht rvorrlen','ellicht.

Vergeet liet bestand niet op te

slaan.

il,Iaak een kopie van de

laag, noem deze Glol
cn pas de filter Difluse Glou'

toe. Filrn in clie tijd rvas zeer

onn'ankelijk vool sluiering

rvitte gebieden kregen dus

rneestal een gloed. Voer'0 in

voor Graininess, 2 r'oor Glorv

cn lB voor Clear.
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Frrur t'lorR
Preset: @ hl

L en!!l lOütpÉchaonel GEy

Source Ch¿nneb

Red:

Dit treinstation in

Llangollen in lVales is

perfect voor een film noir-

behandeling. Op het moment

zien rve echter kleur en talloze

toeristen. De eerste klus is dus

de conversie naar monochroom,

met de Channel Nfixer. Gebruik

30% voor Red, 34% voor

Green en 360/o voor Blue.

Venvijder de heldere, door

de zon verlichte gebieden

-.Ì!-

Green: ä q

--:
g¡e: [sJ-x

'.-.........?!-
Tob[ +100 %

con*nt: o %

'æ
0üonochrome

B Preüew

+30

:4{

Pixel Dimans¡ons: ?5,9M

w¡¿t¡:Dszll -p".tr 
-

lo
T cancet_l

He¡qhe 3200 pixels
Auto...

Document Size:

W¡dth: 23.92 cm
0

He¡ght: 27.09 fm

Resolut¡on:300 pixëls/inch

M scale styles

El constnin Proportions

M Resample Innge:

Bicub¡c (best for smooth g13d¡ents)

l

f\e erote films noirs van de jaren veertig werden

lJgi.nr.rkt door dramatische verlichting met

veel contrast, duistere, neerslachtige helden en

glamourvolle, onbetrouwbare femmes fatales. U kunt

die sfeer ook digitaal namaken, door middel van

gerichte, stemmige verlichting. Plaats de lichtbronnen

aan beide zijden van het model, voor schaduwen in

beide richtingen, ofplaats ze onder aan het model,

voor een griezelige schaduw omhoog,

De oorspronkelijke foto

was slechts 3 megapixels.

De foto moet vergroot worden

voor het portret lvaarmee hij

moet lvorden samengevoegd,

Als het station alle aandacht zou

krijgen, zou dit niet mogelijk

zijn, omdat een en ander dan

te zacht zou lvorden. Deze

foto is echter wel geschikt als

achtergrond verlicht door de

maan. Kies Image > Image

Size en vergloot de foto tot

3200 verticale pixels.

door de foto bij te snijden; dit

verwijdert ook de omstanders.

Gebruik Crop en verander

het formaat van liggend naar

staand door het stuk rechts te

venvijderen.



PÍeset: Custom

Chãnnel: RGB

Input Levels:

Output Levels:

Om de zonnige dag om

te zetten irÌ een door

de maan verlichte nacht gaat

u naar Levels. Verplaats het

lvitpunt van Output naar

links. Hiermee veranderen

Open de foto van de

vrouw. Om te beginnen

is ze de verkeerde kant op

gericht. Kies dus Image
> Rotate Canvas > Flip

OK

Autô

ODtions..

f/,f
ElPreview

rve de heldere witte tonen in

grijstinten. De overgang tussen

licht en donker rvordt zo mindel

opvallend, wat goed bü het

tafereel past.

f- cåncet I PÌxel Dimensions: 16.0M

Width: 1994 i ntuplq

He¡qht: 2800 pixels

Document Size:

Width: 16.88 cm

Height: 23.71 cm

Resolution: 300 pixels/inch

E Scale Styles

E constnin Proportions

M Resample Innge:

Bicubic (best for smooth gradients)

Het model zal nu

rvaarschijnlijk te klein zijn;

gebruik dus Image Resolution

om de foto te veÌgroten naar

2800 pixels vetticaal.

Preset: Custom

Chãnnêl: RGB

Input Leveh:

Output Levels:

-

ò
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t Auto-_]

t opuons-l

fff
M Preview

Om de vrouw

opvallender te rnaken

gaat u naal Levels. Schuif

het linkerdriehoekje (zwart)

naar binnen, zodat het onder

het begin van de data in het

histogram staat. Dit rekt de

tonen uit en neemt meer

donkerdele tonen mee. Schuil

het rechteldliehoekje (rvit) naar

het midden, zodat het onder het

midden van de piek lechts komt

te staan. Klik op OK.

lo
Auto..,

0l
255;oo-

E:ô+
o l,è

Canvas Horizontal. Selecteer

met Crop de bovenste helft,

zodat de vrouw midden op de

voorgrond komt te staan.

OK

cencel
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Schakel naar dc

stationsloto en dluk

op Ctrl/ffi+\r om cle vrouw

als nieurve laag te plaklen.

Positioneel de vrouu' niet tr'Ior,e

naal het miclden. Lijn haaL

goecl uit met dc onclcn'and.

l(es N,Iagic \\hnd en stel

Tole¡ance in op 20%. Klik

op de rvittc achterglond. Houd

de linkcl Shift-toets ingeclrukt

om dc sclcctic uit te breiden.

Zoom in orn allc lose pixels

rncc tc rìcrrcn. Dc seleclie zal

hct bont niet laken, maal dit

kan ccnvoucligrveg niet anclels.

Klik cl niet op; andels velliest

u nog urccr dctail in dit gcbicd.

Kies Select ) Inverse orr dc

\¡rornv te selcctelcn.

LONIn}ft BY: I DD(EIs
lql
i *Þ-l

65 tu-h-"v,:l 
I

@'.*, þr :i ,

Feather Radius: il pixels

",."o*0, lq -J

::

dfus**;
:

Kies Filter > Render
> Lighting Effects.

Selecteel Omni vool een

spotliclìtcffect. Stcl hct

micklcþunt in op clc lianclen

cn vclhoos Intcnsiq'tot 65%.

Stcl Arrbicnce in op 16% om

de rest van cle fbto in cluistelnis

te hullen.

erì

voer een lvaaLde vat.t

2 pixels in om de selectie

dichter bij cle vlourv te krijgen.

Kies Select ) Feather en voer'

een u,aaldc van I pixel in. Druk

op Cni/#+C.

'$'u'
,,i f

å,É
t
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ÛK

Cancel

Cancel
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Klik in het palet Layers

op het pictogram Add

Layer NIask om een laagmasker

aan de laag Figure toe te

voegen. Kies een middelgroot

penseel met een dekking van

20% en stel de voorgrondkleur

in op zlvart. Schildel daar waar

u witte randen ziet met name

links bij de stola van bont, en

ook rechts, in de schadurven.

Zoomin en gebruik een kìeiner

penseel voor de details in het

bont. Gebruik een doezelend

penseel, maar open rvel het

eigenschappenvenster en stel

Hardness in op 35% om de

zachtheid van de rand te

verminderen.

Green:

-

BbE: Tñ I*

-

Tobl: +100

lØ Monochrome

Aan de donlere zijde

i'an de woulv kunt u

Hardness verlagen tot 0% en

Opacity verhogen tot 50%. Ga

naar Layer > Layer Mask
> Apply. Hiermee r,vordt het

masker gecombineerd met

de rroulv en lvorden ile witte

stukjes venvijderd. De loto is

nog in kleur; kies Image >

Àdjustments en selecteer de

Channel tllixer. Voer 30%, 60%

en 10% in vool Rcd, Green en

Blue. N{alkeer" N,lonochrome.

lã

Preset: Cu*om

Output Channet GEy

LAYIRT

Normal ç Õpodryr

. l"trk! trlt'f Fr: tooq& | ¡

M Prevlew
kc{rgwÐd

Venvijder eventuele

onvolkornenheden van de

huid. (Gebruik Clone met ecn

dekking van 20%.) Kies Layer
> Flatten Image,

e'Q¿
soürce Ch¿nnels

Red:

Ra¿ius: EE 
_] 

p*et

het palet Layers

een kopie

van het resultaat. Klik op

de bovenste laag en pas een

Gaussian Blur van 20 pixels

toe. Stel de overvloeimodus valì

deze veruaagde laag in op Hald

Light. VeLlaag de dekking tot

60%. Sn¡d de foto nog iets bii,

voeg de lagen samen cn sla het

bestand op.

MPrev¡ew

FiEse
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WnRtloL-PRtt'lT$

J)e zeefdrukken van Andy Warhol behoren tor

IJ de meest iconische beelden van de twintigste

eeuw. In deze oefening leest u hoe u het Warhol-

e{Iect kunt nabootsen in Photoshop CS4, zonder

dat er een druppel inkt aan te pas komtl De nieuwe

tool Quick Selection maakt het zeer gemakkelijk om

een figuur van de achtergrond te scheiden - met

slechts enkele muisklikken bent u klaar. Uiteraard

zou Warhol lVarhol niet zijn zonder de felle kieuren.

We zullen deze kleuren toevoegen door middel van

enkele lagen ger,uld met een eflen kleur en door

gebruik te maken van de bijbehorende maskers. Ais

u klaar bent met de foto, kunt u een eigen versie

maken, met andere kleuren, door te dubbelklikken

op de kleurenlagen en een nieuwe kleur te kiezen.

Sla elk bestand op onder een nieuwe naam en voeg

de lagen samen. Vervolgens kunt u alle afbeeldingen

in een nieuw document naast elkaar plaatsen. Als u

dus van popart houdt, keer dan zo terug naar het

New York van dejaren zestigl

Kies Quick Selection.

N,Iarkeer Auto Enhance

op de optiebalk en controleer

of de knop Nerv Selection

actief is. Stel op de optiebalk

een grootte van 60 pixels in

en schilder langs de contouren

R¡dilr3r -ò.Ìi--' px f--õf--l
^--.t t cancol-l
ContËsh 12 q 

-^' ^ f-õet¿u¡r I
' fÌ -..-

gpreview

q.M

van de figuur. Als de selectie

nog ien te rulv is, schakel dan

naar Subtract from Selection,

verklein het penseel tot 20 pixels

en schilder over het gebied

lvaar u de contouren hebt

overschrcclen.

Klik nu op

de knop Add

To Selection op

de optiebalk en

schilder over het

gebied tusen de

arm en het lichaam

om ook dit aan

de selectie toe te

v0egen.

Klik op OK en kies Layer
> New Fill Layer > Solid
Color. Klik op OK in het

eerste dialooglenster en kies

een felle loodtint uit de Color

El l,t I

kkgmrdq:

,P U¡@ndW¡

h,,,

Klik met de rechter

muisknop op de

achtergrondlaag en kies

Duplicate Layer. Doe dit nog

hvee keer, zodat u drie kopieën

hebt. Pak deze gekopieerde

lagen in het palet Layers en

sleep ze naar de met kleur

ger'ulde laag.

r*r,it¡tt Fl,[@a

ip

Picker. Als de omtrek netter

moet worden, kies dan een hard

penseel, klik op het laagmasker

en schilder met zlvart over de

omtrek om deze bij te rverken.

l-
l

o

F

l-

nìt*ì
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Smoth: 12

_-r_J

Feather: -ò.i- 
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ContÊclyÊxp¡nd: û %
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i

I Kuk;;;;;;;.r""rk
I¡I
El op de knop Refine Edee.

Kies in het dialoogvenster de

miniatuur On Black en stel

Contrast en Snooth ìn op 12.

A.ùmød å
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Klik op de bovenste

laag en kies Image >

Adjustrnents > Threshold.

Voer een uaarde van I 19 in, klik

op OK en noem de laag Face.

Verberg de laag door in het palet

Layers op het oogje te klikl<en.

MAsK5

l-{il

i t:::tiÈ"!:,, I

l .r,.io."¡.., I

i :",.¡. i

ÞÞ
f lirut de ruee bovenlissende

Il lug.,, rr'eer zichrhaar, lCik op cle

bovenste laag, klik op het tabblad \,Iasks,

houd Alt/\ ingedrukt en klik op de

knop Add A Pixel X,fask om een z\valt

masker toe te \roegen. Doe hetzelfde vool"

de andere trvee lagen.

Klik op het

rlasker voor de

laag Dress. Verander

de ovelvloeimodus in

Darken en schilder met

rvit oyer de yroutv h'an

de hals naar beneden).

Doe hetzelfde rnet de

laag Dctails, Gebluik

een kìein penseel voor'

kaaklijn, neus en oor. U
kunt ook met een klein

penseel ovel andele

delen schilderen voor

l'at ext¡a detail,

. jà rç..ian rti il -{
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Co,lor,.,

Orn kleur aan de afbeeìding toe te

voegen klikt u op de met huidtint

gevulde kleurenlaag elì \¡oegt u een andere

kleulenlaag toe (Layer > New Fill
Layer > Solid Color). Kies een kleul uit

de Colol Pickcr', klik op het masker van

de nieulve laag en invelteer deze (op het

tabblad N,Iask$. Schilder met wit over het

masker rvaar u de kleur wilt laten zien,

Doe hetzellde voor de andere kleuren

die u rvilt toevoegen. Nadelhand kunt u

de kleuren gernakkelijk veranderen door

te dubbelklikken op elke kleurenlaag en

een nieur'r'e kleul uit de Color Pickel te

kiezen.

Om de zr'r'arte gebiedcn

kleur te geven kìikt u op

de bovenste laag in de stapel en

voegt u een nieuwe kleurenlaag

toe. Kies een kleur en stel de

overvloeimodus in op Lighter

Color.

:)L 90

.:ibr 2s

t,i¡ *

t*s
ç-^\l 6: ¿16

lõ

lõ

lã

lõ

ry
I t,o op de aclrterqlondlaag en kres

lll Luy", > New Fill Layer > Solid

æ
--dJ

Color. Kies een huidtint uit de Color

Picker.

â
aã

ç
Ek!Jrl+a

J>
rñ

L q7:

- IIIII¡",,, : l,

Adjustments > Threshold.
IGes deze keer een rvaarde van

69 en l<lik op OK. Noem deze

laag Dres en verbelg hem. Doe

hetzellde voor de onderste laag,

nu met een Threshold-lvaalde

van 185. Geeldeze laag de

naam Details.

I

I

Klik op het laagmasker op

de bovenste laag en verander

de overvloeimodus in Darken. Kies

cen hal"d penseel. Controleer' of de

voorgrondkleur r'r'it is, Schilder nu over

Iiet hoofd van het rnodel om de zn'arte

details van die laag te tonen.
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Dntlrr BnTLEY
width: 2251 pfleh 

I
Height: 3000 pileh . J

ee:trr+¡
Pùel Dhendons: 19.3M

Do0runt Ste:

t oañlç______r,ùl

f tuc€l I

t Aütù. I

\ f..l studenten lotosrafie kunnen zich

V t.g.n*oordig nauwelijks voorstellen hoe groot

de invloed van David Bailey en zijn collega's in de

jaren zestig was. Bailey veranderende de wereld

van portretfoto grafte. Zrjn zwart-witfoto's worden

gekenmerkt door opvallende stilistische elementen

- dramatische belichting en krachtige composities

(waarbij de bovenkant van het hoofd vaak buiten

beeld vieÌ).John Sr'vannell noemde Bailey in het

voorwoord van I'm Still Standing de belangrijkste

modefotograaf van de trvintigste eeuw. Als u wilt

fotograferen zoals Bailey, probeer dit dan tijdens het

fotograferen zelf te doen, maar u kunt ook bestaande

portretten in Photoshop bewerken.

I

il Aìs de foto nog niet

monochloom is, is dat

hct eerste lvat we moeten doen.

In het origineel hebben we

een groot kapscl cn trvee ol
drie lichtbronnen rechts van

het hoofd. De belangrijkste

lichtblon is de softbox, maar er

zijn ook spots die de torso en

het bovenste gedeelte van het

kapsel verlichten. N'{aak in liet

palet Layers cen kopie, door de

miniatuur naar het pictogram

Create a Nelv Layer te slepen.

Noem deze laag \\brking Layer

Zoom in op het oog.

Dc lichtbronnen hebben

te vcel schitteringen in het

oog veroorzaakt. Kies dus Clone

en stel de overvloeimodus in op

Normal. Nolmaal gesproken

gebruikt u Darken, maar nu

hebben we een donkere ring

om hct licht. Stel de dekking

in op 100% en gebluik een

klein pcnseel, zodat u niet over

het rvit van het oog schildert.

Gebruik een vergellkbaar

gebied als bron en schilder

de fivee anderc zichtbale

schitteringen l,eg.

R€sohtun:300 pkellhô

il sole stfes
øconstGh Proportbns

MResmpte Imge:

Eicubi. (bed fo. smooth gGdients)

ãm;,ï,;.;i:,
boven de haarlijn. Snijd ook

stukken links en rechts lveg,

om de ver'lioudingen kloppend

te houden en het modcl iets

dichter bij de linkerrand rveer

te geven een model zal

doorgaans niet precies in het

midden van rle loto staan. I)it
verlaagt de resolutie, dus kies

Image > Image Size en

verhoog de resolutic tot 3000

pixels verticaal.

wdth: le.û6 
:. I lg

He¡qht: 25.4 cm , J

.s*, l¡ør ;l i k l
l :.', ë

I

'\..-

*'cì'

j
í.ø--":l

hoeven haar alleen maar \'vat te

benadrukken. Ga naar Filter >

Render > Lighting Effects

en kies Spotlight. L,Iaak een

ovale vorm cloor de hanch'atten

van de lichtcirkel te verplaatsen.

Laat het licht van rechtsboven

naar linksonder schijnen;

dit komt overeen met de

daadrverkelijke verlichting. Stel

Focus in op 100 en Intensity op

20. Stel Ambience in op 24. Dit

geelt ons scliadurvdetail aan clc

andele kant van het gezicht.

:¡
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l)ezc laag velschijnt in lict

middcn. Vcrbclg de originele

achtergrondlaag, ga naar Layer

en kies X,Ierge Visible. Noem

de nieul samengevoegde laag

\\brking Layer'.

NYEffi

Noræl

t*'Q é * t rr:l rm r' ;

de overuloeimodus op Norrnal.

Klik op het masker. \\har'cle

lancl van het lichtellect duidelijk

zichtbaar is op de tolso gebluikt

u het penseel orn de overgang

vloeienclcl te laten vcrlopcn.

SchildeL allccn ovcl hct donkelc

gcbied,

{\
,{
t

E
-i

R6B

ô
Stel de oven4oeimoclus

van cle laag \\¡olking

Layel in op N,lultiply; dit

lo'elt diepe schaclurvcn op.

I(ìik op de achtcrglondlaag

en kopiccl deze (Ctrl/ffi+j.

Klik in het palet Layels

op het pictograrn Acld

Laycr'\,Iask orn een rnasker

aan de laag \\brking LayeL

toc te \¡oegen. Kies Brush en

zwart als r,oorglondkleur. Kies

een groot, doezelend penseel.

Stel de dekking in op 10% en

t oKNlffi

ro¿"',iÍF pret

Selecteer' \'f agic \\ând

en stel 'folerance in op

20%. Kük links r,an dc hals op

de acliteigrond. Houcl de Shli-

tocts ingcdmkt om de selectie uit

te bleiclen en klik in de ruimtes

tussen de halrn. Aìs u per

orçlul het haar selecteert, druk

dan op CtIl/ffi+2. Kics Select

) Feather en doczcl de sclectie

rnet 3 pixels.

Klik in het palct Layers

op het pictograrr

Cleate A Nerv Layer en

selecteer Cun'es. Plaats drie

controlcpurÌten op de cutÏe.

Tlek het ondelste punt iets

omlaag en naar rechts, cn hct

Selecteer een doezelend

pcnseel. Stel de dekking in

op l0% en de oven'loeirnodus

op Nolmal. Schildel over de

wangcn om de helderheid

langzaam terug te brengen.

lGes Layer > Flatten

Image, Ga naal Filter >

Sharpen > Unsharp Mask.

De foto's van Bailey zijn altijd

haar"scherp; r'oer dus 70% in voor

t\nount, 3 r'oor Radius en 3 tooL

Thrcshold. Sla het bestand op.

û-þd! ls hpt: lg

ût
bovcnste punt iets omhoog en

naar links. (Laat het middelste

punt ongemoeid.) Dit rnaakt

de schaduiven diepel en dc

highlights feller. Het licht op het

gezicht is echtel nog te fel.

H'CliS¡

iJ] Pr€ww

d,El-/+ t

Selectccl Blush, stel de

clekking in op 20% en

kies zu'alt als voorgrondklcur.

Ifik op hct naskcr en schilder

erol¡er' orn dc achtergrond

lichtel tc rrakcn. Schilcler drie

tot vier lagen. Kies Layer >

Flatten Image.

T- tr-¡ffi
ü Preftw

.0

dE:a
met de miniatuur

het masker van de

laag \\brking Layer nog steeds

geselccteerd, naar Filter >

Blur > Gaussian Blur en roer'

een rvr¡r'de rrn i0 pixeìs in. Dit

maakt het masker vloeiender.

. f-i

tudus: i ?üeb
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n'e*on: B nvet
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Het model moet er

smetteloos uitzien.

Gebruik Clone Stamp met

een dekking r,an 20% en

oven'loeimodus Normal

om r"impels en vlekjes te

venvijderen.

Zoom in, zodat u goed

ziet wat u aan doen bent

- iets tussen de 100% en 2000/n

is goed.

color 83bnre

color Leveb: 0

maar heeft de jurk een lelrode

kìeur gekregen. Ga naar Image
> Adjustments en kies Color

Balance. Schuif de schuifbalk

Yellorv/Blue met 20% richting

geel.

IDL_

{:) H¡qhliqhts

f-- oR--"]

TGnæ-
E Prav¡ew

Red

Greên

Elue

Jle in 2003 overleden Helmut Newron was

IJ een controversiële mode- en portretfotograal

Volgens velen was zijn werk vemieuwend en was hij

zil'n tijd ver vooruit. Anderen zetten vraagtekens bij

de vermeende vrouwonvriendelijke kenmerken van

zi¡'n foto's, Hij was ontegenzeggelijk geinteresseerd in

sekseverschillen en seksuele identiteit. Soms beeldde

hi¡' onberispelil'k geklede vrouwen af tegen een

sterk contrasterende, industriële achtergrond. Zi¡'n

porffetten van machtige mannen speelden in op het

ego en weerspiegelden een visie van hoe de modellen

zichzell zagen, terwijl tegelijkertijd hun ijdeiheid werd

blootgelegd. Hoewel hij vooral in zwarfwit werkte,

experimenteerde Newton ook met kleur. Hij creëerde

weloverwogen, elkaar aanvullende kleurenschema\ en

gebruikte bij voorkeur zeer bekoorlijke en mysterieuze

modellen.
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de laag door de miniatuur

van de achtergrondlaag naar'

het pictogram Create A Nerv

Layer te slepen (of druk op

Ctrl/ffi+J. Noem deze laag

Overlay. Stel de oven'loeimodus

in op Overlay. Dit geeft de foto

direct een tonale oppepper.

Verlaag de dekting tot B0%.

Ga naar Filter en kies

Distort > Diffirse Glow.

Voer 0 in bij Grain, 2 b¡ Glow

en 12 bij Clear Amount voor

een glossy uitstraling. Als u het

eflect met de overuloeimodus

Normal zou gebruiken, zou het

resultaat veel ijler zijn.
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Kies Layer > Flatten Image en ga

naar Image > Àdjustments >

Hue/Saturation. De rode kìeur van de jurk

is nog iets te fel. Selecteer in het venster

Hue/Saturation de rode tinten en klik op de

jurk. Verlaag Satulation mct 5%.

Venvijdel mct Ciop het kleine stukje

loze ruirrte boven hct hoofd van het

rnodel en kies Image > Image Size om clc

pixelclimensies te herstcllcn. HicL heb ik clc

2800 pixels na uitsnijdcn opgcvocld tot 3100

pixels. Dit wclkt plima \¡ool ccrì klculcnfoto.

Vool een zwart-\'vit-Newton zullen rve deze

foto nu naar lnonochloom omzetten.

Kies Image > Àdjustments

en selecteel dc Channcl X,lirer

N,lalkecL het vakjc N,Ionochrome.

Voer 42% in bij Red, 18% bij Green

cn 40% bij Bhre. Dit scheidt de jurk

van de huidskleur en geeft ons een

goede monochlome convenie.

tck¡üj/t¡.a

El rroet meel contlast komen,

zonder dat rve het cletail in dc

highlights \¡erliezen. Klik in hct palet

Layers op het pictograrr Ncw Acljustment

Layel en kies Culvcs. Plaats drie punten

op de currc, op 25%, 50% en 75%. 'liek

het ondclstc prurt naar beneden en naal'

rechts orr dc schadurveu cliepel tc makcn.

Slccp hct bovenste punt omlìoog crÌ rìaar

links vool liclrrere Lighliglrrs.
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Zoorn in orn het gezicht en

liaaL duidelijk te zien. Kies

Blush c¡r stcl dc voorgrondkleur

in op zrvalt. Kies een doezelend

pensecl, rnct een grootte van

90 pixcls, ccr dekking van 20%

en de ovclr'loeimodus Nolmal.

Selecteel hct masker van cle

aanpassingslaag. Schilcler over

het gezicht cn hct haar', daar

waal dc highliglits vellolen zijn

gegaan, Doc dit totdat u weer'

detail zict het doel is een net,

helclcl lcultaat. Kies tot slot

Layer > Flatten Image en sla

hct bestand op.
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\ /ergeet 
voor deze oelening aile regels over

V portretfotografie. Sterker nog, hoe goedkoper

de camera, hoe beter dit qrpe foto zal worden.

Nan Golding raakte in de jaren tachtig beroemd

door haar vrienden en geliefden uit de onderste

klasse van New York City te fotograferen. Goldin

maakte gebruik van kleurzweem, slechte focus,

sterke verzadiging en goedkope polaroidafdrukken

en combineerde dit met een opzienbarende

fotografische eerlijkheid, wat memorabele foto's tot

gevolg had. Voor die ruige, door drugs geïnspireerde

look moet het model een zo nonchalant mogelijke

pose aannemen. Zoek naar een kleurrijke en een

çisch stedelijke achtergrond.

-
lVe n'illen deze foto

zo helder en verzadigd

mogelijk maken, waarna we

het ontstane ellect weer wat

afzwakken. Omdat de belichting

nogal tweedimensionaal is,

pakken we dit eerst aan. Ga

naar Image > Adjustments
> Levels en sleep het witpunt

naar links, zodat het onder het

einde van het histogram staat.

Dit rekt het tonale bereik uit en

verschuilì het middenpunt, zodat

de foto helderder wordt,

,Ì .t ,/
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Hue: 0*.:ã.*--
$toGhn: il

tEhbs: o...-.......æ_-

ãö'.:m;,
Hue/Saturation en verhoog

Saturation met 60%. Dit creëert

lelle kleurzweem en geeft het

model een onaantrekkelijke,

rode gloed op het gezicht.
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ffi+j. Noern

deze laag \\brking Layer'.

Ga naar Filter > Sharpen

> Unsharp Mask eu voel

maximale \\raardelì in \¡oor

Arnount (500%) en Radius

(250 pixels). Laat Tliresholcl

op 3 staan. Kìik op OI(.

\/erander in het palet Layers

de oven'loeirnodus van de

laag in ColoL Bum. Dit

geeft cle donkere gebieden

veel scliacluwdetail, rvat een

claustrolobisch eflcct heelt.

Ga naal Layer > Flatten

Image en maak in het

palet Layels een nieuu'e kopie

(CtLl/ffi+). Ga naar Filters
> Blur > Gaussian Blur cn

voel een waarde van 2 pixels in,

om te Voorkomen dat de foto te

schelp rvordt.

l(ies Smuclge en stel cle

modus i¡r op Dalken. Stel

StLength in op l0%. Zoorn

in op de ogen en sneer cle

eyeliner en mascara iets uit,

zonder cle vorm van de ogen

te vela¡rcleren. I(ies Layer >

Flatten Image.

X'Iaak een nieurve

kopie en kies Image )
.4djustments > Variations.

\\¡c gaan nu een kleLrLzrveern

toevoegen, om het'goedkope'

cflect te imiteren. Voeg een

bcetje geel en gloen toe of

mcel als de loto rveinig van die

klculcn bei'at. Deze foto bevat

vccl geel en qroen, drls \\'as een

beetjc al voldoencle.

*'i*lEIlIË
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E Nu zijn de kleurtonen

van het gezicht goecldeels

gcneutraliseerd. Verlaag cle

dekking van cle laag met cle

klenrzweem dus tot B0%. I(ies

Layer ) Flatten Image en sla

het bestancl op.
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Jotlru Suunrut'lrLL

John Swannell fotosraleert zijn hele leven al

I b.roe*clheden, Aieurs, zakenbonzen, schrijvers,

Yomieken, royalty en zelß collega-lotografen

zijn door hem vastgelegd. Swannell weet altijd

de essentie van het model te pakken, maar hij

gebruikt ook stilistische trucjes die kenmerkend

zijn geworden voor zijn werk. Om te beginnen

zijn zijn foto's hoofdzakelijk zwart-wit. Het model

wordt vaak voor een raam gefotografeerd, met

licht vanafde achtergrond dat door flitslicht wordt

aangevuld. De poses zijn vreemd en de compositie

is altijd uit het midden. Door bepaalde delen

te maskeren richt Swannell de aandacht op het

gezicht ol andere verlichte gebieden van de foto,

In de studio wordt de achtergrond altijd apart

uitgelicht. Sommige flitse{Iecten doen, meer nog

dan het difïuse efïect van de softbox, vooral denken

aan de sterke schaduweflecten van de klassieke

Hollywoodfotog'rafie.

.............|F-

i,ú-l,f-qry'91..

Begin met een juiste pose. De

automatische witbalans heeft links

een geelgroene zweem veroorzaakt,

maar rve kunnen deze venvijderen

door de foto in monochroom om te

zetten. Kies Image ) Adjustments >

Channel Mixer. De kanalen Red en

Green zolgen voor de beste scheiding

van de zu'art-'wittonen in deze foto; r'oer

dus 76% in voor Red, 34% r'ool Green

en 0% r,oor Blue.

NIet Crop kunt u een

dynamische compositie

maken, die iets uit het midden is.
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Het bijsnijden van de loto heeft

de resolLrtie verminden; er is dus

interpolatie nodig om neer een wetkbare

$ootte te krijgen. Kies Image > Image

Size en velhoog de verticale grootte tot

3000 pixels.

dgMrú ô

I uo.n een'blokkerend ellect toe

fl door dieitaal balrrdoors ol karton

vool de flitsel te houden. t\,Iaak eerst

een kopie dool in het palet Layers de

miniatuur van de achtergrondlaag naar'

het pictogram Cr"eate A New Layer te

slepen (ofdruk op Ctrl/ffi+l). Noem

deze laag Shadow Ellects.
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schaduu'elÏect, rnaal heeft ook

de achterglond beïnvloed (die

in de studio van Srvannell apart

rvordt uitgelich$. Contlolecr

of in het palet Layers dc laag

Shadorv Ellects is gcselecteerd

en klik op het pictogram Add

Layer N'lask.

Nornd

LGk! Ei dt +þ I

Selecteer Br'ush rnct eer.t

dekking van 100%. Stel

Haldnes in op 20%. Kies zrvart

als r,oor'gr'ondklcur, samen met

het maskel zelf, en schildel

over de achtergrond om de

schaduleflecten te venvij clcren.

Laat het gebied om het model

ongemoeid.
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E Verandel met de vierkante

haken ([ en ]) de glootte

van het penseel, zoom in tot

100% en schildel dicht bij de

corìtoulen van het model om

de rest van dc schadrnven te

venvijclelen. Schilder ook tussen

de haren. Als u een loutje

maakt, schakel dan over op rvit

en colrigccl het eflect.

ørre, @l-
a¡s

Ga naar Filter > Render )
Lighting Effects. Kies het lichttipe

Omni en verplaats het licht naar het

gezicht van het model. Stel Strength in op

40 en verlaag Ambience tot 33, rvat de

rest van de foto donkerder maakt.
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kenmelkende
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E use Leçcy

ContGst:

Br¡qhtnes:

EI
Lè

de lagen

het corìtrast

Alt/\toets
en sleep hct

pictoglam van het peerÛe in

liet voorbeeldvenster naar de

benen van het model. Verhoog

Strength tot 45. U hoelt

Ambience niet te veranderen,

aangezien deze instelling voor

beide lichtellecten geldt.
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aan met 5% in Brightnes/

Contrast.
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J onder enige rwijlel kunt u voor auihenrieke,

/ 'natuurlijke portretten met olieverleffect het

best Corel Painter gebruiken. Ook met Photoshop

kunt u echter lraaie resultaten behalen. Het doel

van deze oefening is niet om een origineel portret

te tekenen of te schilderen; we nemen een foto en

passen hierop een natuurlijk olieverleffect toe. Een

studiofoto is hiervoor het geschiktst, aangezien de

meeste olieverþortretten ook in een studio of atelier

zijn gemaakt.

UYEË

r Opr*ír

.Å,4¿,* I F¡,

tÕ k*gÞutd

Open de loto en maak

een kopie van de laag

(Ctil/ffi+Jl. Noem deze laag

Paint. Selecteel hct penseel A|t
Historl'cn kies op cle optiebalk

de stijl Tight Short. Gebr'uik

ecn penseel van onge\/eeL

20 pixels en zoorn in, zodat u

ziet rvat u aan het doen bent.

U gaat de fout in als u liet

grootstc penseel gebruikt, omclat

dit detaih'erlies tot gevolg hceft.

Stel de dekking in op 50%.

Begin rnet het haar'.

\,laak acliter elkaar

kolte penseelstreken. Volg de

lijnen van het haar'. Als u een

verkeerde stleek maakt, stop

clan en clruk op CtLl/ffi+2.

fõ

6

d Als u begint rnet het

gezicht, maak dan

cirkelvormige bervegingen;

belaal de ogen en lippen

tot het laatst. Vet'ander de

penseelgrootte in l0 pixels

en bcschilder (r'oorzichtig) dc

ogen. Zet het penseel niet in

het rnidden van de iris; dit leidt

tot een overdl'er¡en, imectachtig

oog.
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Schakel rveer over op een

penseel van 20 pixels en

ber'verk de rest van het lichaam,

op dezellde wijze als liet haar.

Volg de nanrurlijke lijnen van

u*' Ed$ I Flr

il.

F

Kies een penseelgrootte

van 50 pixels en schildel

met grote penseelstreken over de

achtergrond. Schilder niet over

de contorren van het lichaam.

het lichaam: bij de armen naar

beneden, horizontale stleken

bij het hemdje, cirkeh,olmigc

bervegingen bij de armband.

frø---------l
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Kopieer de laag Paint en noem

deze Texture. Kies Filter >

Texture ) Texturizer en kies

Canvas. Stel Size in op 100%

en Relief op 3.

Selecteer Smudge en stel

Size in op 20 pixels en

Strength op 50%. Voer dezelfde

schilderbewegingen nogmaals

uit, maar nu met kortere en

Kies voor de rest van

het lichaam een penseel

van 30 pixels. In plaats van

dat u in een enkele richting

werk, maakt u kleine,

r.r'illekeurige penseelstreken,

voor een natuurlijker effect.

Als u ergens nog de textuur

tneer penseelstreken. verander

de penseelgrootte in l0 pixels

wanneer u de ogen en lippen

moet doen.

ziet doorschijnen, is dat niet

erg alleen grote vlakken

textìrur moet u vermijden.

Het achtergrondcanvas kunt u

desgervenst ook beschilderen.

Dit patroon kan er echter

kunstmatig uitzien; gebruik dus

een penseel van 90 pixels.

qld( ¡Èðt

q..kQeh
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Verk.lein de laag Textuur

tot 75% en \¡oeg alle

lagen samen. Nlaak een nieuwe

kopie van de laag en kies Filter
) Texture ) Craquelure.

Specificeer 100 voor Spacing,

6 voor Depth en B voor

Brightnes. Verlaag de deldring

H:i. 
* voeg de lagen

I
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Het voordeel van

dit proces is dat de

oorspronkelijke resolutie

onbelangrijk is. Deze foto,

gemaakt op Skye, was een

2-megapixel JPEG-bestand; als

we sterk inzoomen, zien we

duidelijk de beperkte resolutie.

Vergroten tot 6 megapixels is

normaal gesproken niet aan

te raden, maar omdat we het

waterverfeflect gaan toepassen,

kunnen we onze gang gaan.

Kies Image > Image Size

en verhoog de resolutie tot

3000x2250 pixels.

Ga naar het palet Layers

en sleep de miniatuur

van de achtergrond naar het

pictogram Create A New Layer

om een kopie te maken, Noem

deze laag Working Layer. Dit

is handig voor als u een lout

maakt - u kunt dan gewoon

opnieuw beginnen. Sla het

bestand op als PSD-bestand,

met kleurenprofiel en alle lagen.

Sluit het project en open het

bestand weer. Dit is omdat

we de canvasgrootte hebben

veranderd en het penseel A.rt

History alleen werk op de

oorspronkelijke afbeelding. De

nieuwe, grotere foto is nu het

origineel geworden.

Kies het penseel Art

History en klil op het

pijl{e omlaag, naast Brush

Size. Klik in het venster Brush

op het pijlqje naar rechts

þoven) en laad de penseelset

Wet Media, Kies het penseel

Watercolor Light Opacity (de

laatste in de lijst) en stel de

grootte in op 20 pixels.

ldont
Sm.liIhumbn¡il
L¡19êThuñbñ.il

h.llL¡d
L.qct¡*

Bü¡cBMhÈ
C!llig¡¿ph¡< Bru!hs

DyM.diå BMh.'

N¡tu¡¡l Bruths2

Spec¡alEfdBrueh6

Schilder over het meisje

op de voorgrond;

probeer te voorkomen dat u de

gelaatsuitdrukking vervormt.

Doet u dit toch, probeer het

dan opnieuw.

Lf.t waterverfeflect kan in Photoshop gesimuleerd

I Iwotden met het penseel Art History en diverse

gewone penselen. Ben en ander kan, gecombineerd

met filters, een zeer aantrekkelijk en authentiek

resultaat opleveren, Dit geldt met name als de foto

wordt afgedrukt op doek ofspeciaal papier. Getrouw

aan de schilderstraditie kunt u voor dit effect het

beste een foto van een pastoraal landschapje kiezen

in plaats van een stedelijke omgeving.
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Stel de dekking van de

bovenste laag in op 50%.

Als een en ander er nu goed

uitziet, kiest u Layer > Flatten

Image,

u

Verander de penseel-

grootte in 40 pixels en

schilder over de rest van de

voorgrond, tot waar de bergen

beginnen. Verander de grootte

in 60 pixels en schilder over de

bergen en de details in de verte.

t oK: ]- 1ì-
lbdl

rsed r0

whwry I

Kies Filters ) Texture
) Texturizer en selecteer

Canvas als textuur. Stel Scaling

in op 200% en Reliefop l.

@)

q¡*i]Údú .bt {c)s) ñ-

'æn* 
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Ga tot slot naar Image
> Adjustments >

Curves en pak het midden

van de curve. Sleep dit punt

omhoog en naar linls om

de foto helderder te maken.

Ter afronding heb ik andere

software gebruikt om een fraai

randeflect toe te voegen, wat

goed past bij het waterverfeffect.

Í @
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Ga naar het palet Layers

en kopieer de laag

l\brking Layer; geef de laag

de naam Filter. Kies Filters >

.{rtistic > Watercolor. Stel

Brush Detail in op 10, Shadow

Intensity op I en Texture op 2.

Pas de veranderingen toe.
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þhoroshop bclar welisuaar rerr filter Charcoal

I and Chalk, maar het eflect van deze lìlrer

is op z'n minst gezegd nogal teleurstellend en

hveedimensionaal. in deze oeleningen gebruiken

we een methode die slechts de opdracht Black and

\{hite, een bee¡e maskering en veel schetsen omvat.

En het resultaar is verbluffend! Essentieel r,oor

deze methode zijn de lvat complexere penseelrypen

van Photoshop. die in aparte bibliotheken staan

(beschrkbaar via de Brush Picker), Behalve dat Lr

deze penselcn kunt instellen om met variërende

dekÌing te schilderen. schilderen ze standaard ook

met een uitermate eflectieve textuur. Dat is nu juist

rvat deze methode zo realistisch maakt.

Het is belansrijk dat u op laagmaskers rverkt. r\4et

laagmaskers kunnen we de oorspronkelijke afbeelding

geheel verbergen en \,veer weergeven binnen de op

liet masker aangebrachte penseelstreken. Klik elke

keer dat u begint te schersen op het masker.van de

albeeldingslaag. en niet op cle afbeeldingslaag zelf.

Als de schets klaal is, kunt u terugkeren naar de

afbeeldingslaag en nogmaals de opdracht Black and

!\thite gebruiken. Daarna kunt u de tonen van de

albeelding met de schuifbalken aanpassen.

Kopieel de achterplondlaas

(Crrl/ffi+J en kies Image >

Adjustments > Black and White,

Kies de filteL High Contlast Red Lrit clc

stanclaaldlìltels cn kÌik op OK. Kies

Filter > Blur > Surface Blur.
Specificccl l0 voor RadiLrs en 27 r'oor'
'Ihleshold. KIik op OK,

+ñ
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dooL Edit > Copy, Keer' teNs naal'

lìet portret en kies Edit ) Paste.

N'Iisschicn rnoet u cle afmetingen

t ltt lret p:rIicr' 1ilìp;lsscrr íìatl (ìe

aùeelding, Als dit irrleldaad zo

is, kies dan Edit > Transform
> Scale. Velslccp de hanclvatten

van het selectievak totdat het vak

ovelccnkomt met dc afbeelding. Klik
op dc optiebalk op Cornnit.

,o",*'l¡ËËruÍll¡niË
l,lultiply vopsrv¡]toOqti':

rakr ! "¡r.t I

Þåpe.

4ækg@nd â

Kies Filter ) Noise >

Add Noise. lGes 9%

voor Amount en Ganssia¡r

voor Distiibution. ù'Ialkeel

Nlonochlornatic en klik op

Ol(. Ga nu naal lmage )
Adjustments ) Curves,

Plaats tu'cc puuten op de

cun'e err vclsleep ze, zodar

cle curve ids omhoog buigt.

Dit maakt dc highligìrts cn de

rridclenronen icts lichter'. Klik
op OI(.

E Ga naal Layer ) Alrange )
Send Backward, kìik op de

bovcnste zn'alt-rvitlaag en stel in het

palct Layer's cle ovclvloeimodus in op

N,iultþlyr IQik op hct tabìrlad Xlasks,

houd Alt/\ ingcdLukt en klik op de

knop Add ¡\ Pixel tr,Iask om een rrct
z\vart ge\ulde laag toc tc Voegen
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Blijl de tekening

opboul'en, gebluik-

makcncl van dczelldc

techniek. \/oor cle belang-

rijke gelaatstlekken moet

n een kleiner penscel met

glotclc dckking gebluikcn.

\iool een spontaan ellect

kunt u losse penseelstr'eken

gebr'uiken bij de landen van

de afìreelcling.
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kies Brush. Klik in de Bruslt

Picker, klik op het pijltje naar

rechts cn kies de bibliotlieek

NatLrral Brushes. Klik op de

rniniatunr voor liet penseel

Charcoal 59. Geef hct venstcl

Bruslies u'eer'(F5). Klik op

de groep Othcr Dynamics en

stel Opaciq' Control in op

Pen Pressule. Verlaag op de

optiebalk de dekùing tot 40%.

PåÞêT

&ckgtuød â

l(lik in het palet Layers direct op het

laagmasker en kies Edit > Fill. Kies

zwalt in hct gedcelte Contents. Klik nosmaals

in de Brush Pickcl cn kies Reset Brushes.

Dubbelkìik op de miniatLrur Chalk Brush.

il'iaak korte, gearceer'de penseelstreken om

extra cletail en schadurv toe te voegen. Gebruik

wit als voorgrond en schikler direct op het

zlarte laagmasker'.

hYrre

E U kunt cle houtskoolschets

zachter niaken dool de u'aardc

Feather op het tabblacl il'lasks tc

r,eranderen. Als u cle scliuifbalk naar'

r"echts schuift, u'oldcn dc landen van

de penseclstlcek zachtcr',

t)
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E ICik in het palet Layers op liet

laagmasker. Gebmik een redelijk

groot penseel 0m ru$,te kunnen sclietsen

en cle tonen te definiör'cn. r\,Iaak als u

tevreden bent met het resultâat ccn kopie

van cle laag (Ctrl/tr+J.

li-

Kopieer de laag voor

de laatste keer en vul

hct laaguraskel met z$'aft \'ia

Edit > Fill. Kies Black in

het gedeelte Contents. Steì

de oven'loeimoclus voor deze

laag in op Scleen. Gebtuik nu

hetzelfcle penseel, rnct rvit, en

schilder ovel het laagmasker

orn wat highlights toc tc vocgcn

aan cle lichtelc gcdceltcn van

het gczicht,

ãt
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Roor rt'l rulr$T

l\ 7fist en rook roepen vaak een geheimzinnig,

lVlrr.rtol eflect åp en doen denken aan het

verlaten, woeste landschap uít Wuthuing HeighttDe

weergave van deze tr,vee þergelijkbare) verschijnselen

kan variëren van een nauwelijks zichtbaar reepje

mist tot dild<e rookpluimen die door de wind in

steeds weer andere vormen worden geblazen. In

deze oefening combineren we beide effecten, voor

een uiterst sfeervolle afbeelding. De bekende filter

Clouds zal voor de mist worden gebruikt, samen met

enkele overvloeimodi en een beetje maskering. De

rookpluimen zullen hun vorm krijgen door de filter

Shear.

We beginnen met de filter

Lighting Eflects. Open

de afbeelding en kopieer de

achtergrondlaag (Ctrl/ffi +).
Kies Filter > Render )
Lighting Effects. Kies Omni

voor Light Type. Klik op de

kleurenstaal N,laterials en kies

zwart of een donkele blaur,vtint.

Kies wit uit de kleurenstaal

Light en verlaag Intensity tot

13. Verklein de lichtcirkel met

de handvatten, zodat deze net

groot genoeg is voor het gezicht

van de vroulv. Klik op OK,
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Ga naar Layer > New Àdjustment
Layer > Hue/Saturation en klik op

OK. X,{arkeer het vakje Colorize. Sleep Hue

naar 214 en Saturation naar 21. Klik op

OK, Kies Brush en selecteer een groot, zacht

penseel, Schilder z$¡art met lage dekking over'

het gezicht om een beetje kleur tevoorschijn te

halen.

Voor de eerste mist voegen

rve een nieur'r'e laag toe

(Ctrl/ffi+Shift+Nl. Noem deze laag

ù{ist 1. Kies Rectangular N,larquee

en trek een rechthoek in het midden

van de foto. Dr"uk op D om de

standaardkleuren te herstellen en

kies Filter > Render > Clouds.

Druk op CtLl/H+D. Kies Edit >

Transform > Scale crr lek de mist

uit. Druk op Enter.
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Ga naar Filter > Distort
) Wave. Stel Number

of Generators in op 16,

Wavelength op 52 (min) en 172

(max), en Amplitude op I (min)

en 20 (max). Kies Edit > Fade

Wave, verlaag de dekking tot

90% en kies Lighten bij Nlode.
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Kies Filter > Blur
) Gaussian Blur en

gebruik een Blur Radius van

19 pixels, Stel de overvloei-

modus voor deze laag in op

Screen en verlaag de dekking

tot 44%. Verwijder met Eraser

hier en daar een beetje van

de laag.

Nu zullen we ivat rook

toevoegen. Verplaats in

het palet Layers de laag N'list 2

naar de top van de stapel. Klik

op de laag Nlist l, voeg een

nieurve laag toe en noem deze

Smoke. Kies Lasso en teken een

brede, gekromde strook over het

t Mb_l

Stel de overvloeimodus

voor deze laag in op

Screen en verlaag de dekking

tot 50%. Ven'aag deze laag iets

met Filter > Blur > Gaussian

Blur, met een instelling van

42 pixels voor Blur Radius.

Kies Filter > Distort >

Shear. Trek een lijn zoals in

de schermalbeelding. U kunt

nu gerust $'at experimenteren

en de lijn verbuigen totclat u

tevreden bent met de vorm vau

de rookpluim. Klik op OK.

Roor es N rsr 143

canvas. Klik op de kleurenstaal

van de voolgrondkleur en kies

een lichte grijstint (met wit als

achtergrondkleur). Kies Filter
> Render > Clouds. Druk op

Ctrl/ffi+D om de selectie op

te heflen

üpreww
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,?l prevew
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Ga naar Filter > Blur >

Gaussian Blur. Gebruik

een straal van 27 pixels. Stel

de overvloeimodus voor deze

laag in op Screen. Verlaag de

delùing tot 52%. Verplaats de

mistlaag naar beneden, zodat

deze boven de laag Lighting

Eflects komt te staan.

Kies Eraser en gebruik

deze tool met lage dekking

(in te stellen op de optiebalk).

Verwijder de mist voor het

gezicht van de vrouw.

Voeg een nieuwe laag

toe (Ctrl/ffi+Shift+i\
en noem deze Mist 2. Maak

een rechthoekige selectie in het

midden van het canvas. Kies

Filter > Render > Clouds.

Ga naar Filter > Stylize >

Glowing Edges en gebruik

de volgende instellingen: Edge

Width 12, Edge Brightness

l2 en Smoothnes 14. Druk

op Ctrl/ffi+D. Kies Edit >

Transform > Scale en rek de

mist uit over de hele afbeelding.
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Ga naar Filter > Blur >

Motion Blur. Stel Angle

in op 65 en Distance op 78.

Stel de overvloeimodus in op

Hard Light. U kunt nu Eraser

gebruiken op deze laag om de

rook hier en daar te venvijderen

en hct ellect wat subtieler te

maken.iå

E

e



144 AnrrsrrEKE EFFECTEN

Gms rl'l Loor
*t.*IIIII
Nôdt , o¡g¡ ¡w il

d'tr1$ a

\ /eel kerken wereldwijd beschikken over

V schitterende glas-in-loodramen. Tn lel zonlicht is

er weinig dat de levendige, gloedvolle kleur van een

glas-inìoodraam kan evenaren. Het maken van sias-

inJoodramen vereist vakmanschap, maar met slechts

enkele stappen kunnen we een Photoshop-versie

maken. De foto van de biddende figuur die we voor

deze oefening gebruiken, leent zich uiteraard goed

voor de methode, maar u kunt in wezen elke foto

nemen. Allereerst moeten we met de tool Line een

raster maken en de diverse vakjes met kleur rmlien.

Photoshop heeft een eigen filter Glass, die, mits met

fantasie gebruikt, zeer e{Iectief kan zijn. De fìlter

Lighting Efïects zorgt voor de fìnishing touch.

-

fford - oP*ù' l@h ÌÌ 
_

d,El.c.l. a

Open een geschikte foto,

voeg een nieuwe laag toe

(Crrl/ffi+Shifr+NrJ en noem deze

Black Lines. \\¡e moeten een rasteÌ

valì zwarte lijnen op deze laag

tekenen, r'at het loodrverk in de glas

inlooclloto zal vormen. Kics Line op

cle werkbalk. Klik op de optiebalk op

het pictogram Fill Pixels. Voer 50 in

voor \\¡eight.

Druk op D om cle

voorgrondkleur zwalt te

maken. Klik en trek de lijn, zodat

u verschillende vakjes maakt. De

vakjes kunnen elke gelvenste vor"rn

krijgen, maar teken bij het gezicht

en de handen wat grotele vakjes,

zodat de details in deze gebieden

niet verlolen gaan. Zorg eloor
dat alle lijnen elkaar'raken.

i h#e ijcent€r i ouwe

8þndh{
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Kies Select > Al1. U moet

de hele afbeelcling van een

kadclland voolzien. Kies Edit
> Stroke. Voer 50 pixels in bij

Stroke \\¡idth en kies Inside uit cle

keuzelijst Location.
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Kics Brush op de

wcrkbalk en kies een

hald, rond penseel uit de Brush

Picker. Vergroot het pensccl rnet

het sluitende vielkantc haakjc

op het toetsenbold tot rond

de 90 pixels. Schilder zrvarte

stþpen ovcr alle kruispunten

van het raster. Dit rvekt de

indruk van solcleersel.

Vul de vakjes mct klcur

om stukjes gekleurd glas

te imiteren. Vocg cen nicuwc

laag toe (Crrl/ ffi +Shilr+Nr)

eu noem deze Colol Layer.

Velancler in hct palet Layers dc

oven'loeimodus voor deze laag

in Overlay. Kies À,Iagic l\¡and

en klik op de optiebalk op het

d'tr1.1'a

Ð

pictograrn Add To Selection.

Contloleer ol het keuzevakje

Use/Sample All Layers leeg is

en Contiguous gemarkeerd is

en voer B0 in voor Tolerance.

Keer telug naar de laag met de

zivarte lijnen en klik met \\hnd

in drie olvier van de vakjcs in

de afbeelding.
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Pas de kleul van elk vakje

apart aan door het vakje

op de laag met de zwarte lijnen

te selecteÌen, terug te keren

naal dc laag Colol Layer en

ù n
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E Keer, mct dezc selecties

acticf, tcrug naar

de laag Color Layer'. Klik

op de kleurenstaal van de

voorgrondkleur en kies een

kleur uit de Colol Picker'. Kics

Edit > Fill en kics Forcground

Colol in het gcdcelte Contents

om de vakjcs met de gekozeÌl

klcur te rullen. Druk op

Ctrl/ffi+D.

Hcrhaal deze

proccdure totdat alle

vakjes mct klcur zijn gevuld.

Onthoucl dat u op de laag

met dc zl,arte lijnen moet

klikkcn om dc selectie te

maken en terug moet keren

naar de laag Color Layer om

de vakjcs met kleur te vullen.

Kics voor elke gloep vakjes

ecn andere kleur.
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Druk op Ctrl/ffi+D,
keer terug naar de laag

met de zwarte lijnen en maak

verdere selecties met lVlagic

lVand. Keer weer terug naar de

laag Background Copy en voeg

glastextuul aan deze vakjes toe

via Filter > Distort > Glass.

Kies dit keer een andere textuur

uit de keuzelijst, Selecteer de

overige vakjes en pas ook hierop

een glasfilter toe.

Klik op de laag Color

Layer en voeg een nieulvc

laag toc (Ctrl/ ffi +Shift+Nl.

Noem deze laag Line. Vcrbcrg

de kleur- en lijnlaaen en de

laag Glas Textures door

in Layers op de betreflende

oogpictogrammen te klikì<en;

alleen de achtergrondlaag en de

laag Line zijn nu zichtbaar. Kies

Pen op de rverkbalk. Gebruik

cleze tool om de contouren

van cle vrouw te tekenen.

Teken stukje bij beetje en kìik

regelmatig om een vloeiende

omtrek te krijgen.

¿{ Brush

E s¡muhte Pressure

Kies Brush en selecteer

een middelgroot, hard

penseel uit de Brush Picker.

Druk op F5 om Blush Options

weer te geven, klik op de

groep Shape Dynamics en stel

SizeJitter in op Pcn Presure.

Druk op D om de voor'- en

achtergrondkleuren te herstellen.

Kies weer Pen en open het

palet Paths. Klik op het kleine

pijltje en selecteer Stroke Path

uit het menu. Kies Brush lor

Tool in het venster Stroke Path

en markeer Simulate Pressure.

Kìik op OK.
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de

achtergrondlaag, kopieer deze

(Ctrl/ffi+J en noem de kopie

Glass Textures. Keer terug

naar de laag met zwarte lijncn

en maak enkele selecties met

Nlagic \\hnd. Selecteer de laag

Background Copy en ga naar

Filter > Distort > Glass.

Kies in het venster Glas uit

de keuzelijst Texturc het type

glas dat u vool dezc vakjes wilt

gebruiken. Extra aanpassingen

kunnen gemaakt wordcn met

de schuifbalken Distortion,

Smoothness en Scaling.

Controleer de instellingcn in het

voorbcelih,enster. Klik op OK.
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Zodla u het pad hebt

getekend, rechtsklikt

(Ctrl+kìik) u op het pad en kiest

u Delete Path uit het menu.

Teken met dezellde methode

over de andere contouren van

de biddende \¡rouw. Als u de

tool Pen gebruikt, klik en sleep

dan om gekromde lijnen te

trekken. Als u een scherpe hoek

moet maken, houd de Alt/\-
toets clan ingedrukt en klik op

het eerder getekende punt,

Þbbrh 15
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Voeg iets rnccl licht toc

aan hct g1as. Klik op de

laag Glass Texnrres en kopieer'

deze (Ctrl/ffi+j. Kies Filter >

Render ) Lighting Effects.

Versleep cle handvatten van de

lichtciLkel zodat dc cilkcl dc

hele albcclding orì1vat. Draai

de cirkel tegen de klok in, zodat

liet licht van rechtsboven komt.

Stel Intensity in op 35 en Focus

op 69. lGes Spotliclrt brj Light

Typc. Stcl dc ovewloeimodus

voor deze laag in op Luminosity

en de dekking op 630/0.

Als finishing touch kunt

u hct loodr'r'erk van

textuuì' \¡oorzren) \¡oor extra

authenticiteit. Klik op cle

laag met zrvarte lijnen en kies

Layer > Layer Style > Bevel

and Emboss. Kies uit de

keuzelijst Style cle optie Inner

Bevel. Kies Smooth uit de lijst

Technique. Gebruik de volgende

instellingen: Depth 1020, Size

29 en Soften 16. ICik op OK.

Als u tevleclen bent, kiest u

Layer > Flatten Image.

t q^l
tqr'l
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Klik op de achtergrond-

laag. Voeg cen nieurve

laag toe, noem deze Clouds en

ga naar Filter > Render >

Clouds. Pas een glastextuur

toe via Filter > Distort >

Glass. Kies Frosted Glas uit

de lijst Texture cr'ì gcbruik dc

volgende instellingen: Distortion

15, Smoothness 4 en Scale 183.

Klik op OK, Klik in het palet

Layers op alle oogjes zodat alle

lagen u,eer zichtbaar zijn.

Þ
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Þ
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Pak in het palet Layels

de laag Clouds en sleep

deze naar de top van cle stapel.

Stel de ovelvloeimodus in op

Overlay en kies een dekking

van 5B%.

OK

cancel
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Deze taak kent

verschillende valiaties. Ga

allereerst naar Select > Àll
(Ctrl/ffi+A) om her kader van

de afbeelding te selecteren, Kies

Select>Modifr>Border
en voer een taarde rran 200

pixels in.
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op de aclrtergrondlaag en maak

ecn kopic (Ctil/ffi+J. Noem deze

laag \\brüng Layer'. Controleer

ol deze laag onder de laag lrame

Edge staat.

lffi
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E¡l Ø. :l a¡ t

copy

en Edit >

Pasre (Crrl/ffi+9 om her

kadel als een nieurve laag edn te

plakken. Ga naar het palet Layes

en noem deze laag Flame. Klik

I h.¿l
EPreftw

s¡ts: il pt"¡
,0

Klik op het oogpictograrr

bij beide achteLgrondlagen

om ze te verbergen. Selecteer

de laag Flame. Kies Filter >

Blur ) Gaussian Blur en voer

een waalde van 25 in.

ls

.þ.r !.4 ç rte ,ç, < t 4t

T\oor dieitaal een kader toe le voegen kunt

lJ, ,* io,o ..n professionele uitstraling

geven. Uw eigen kaders maken kan zo

moeilijk of makkelijk zijn als u zellwilt. Van

eenvoudige lijntjes tot ingewikkelde, sierlijke

versies van oude schilderijlijsten - de keuze is

aan u, In deze oefening maken we een zacht

en vaag kader op basis van een afbeelding -
iets rvat u met een fysieke lijst niet kunt doen.

is het maximum, dus

velvolgens Select >

Modi$ > Expand en voer

50 in om de kaderselectie groter

tc naken.

in op 0. Klik in het lege gebied

van dc laag Flarne. Kies Select
> Modify > Expand en

\¡crgroot dc selectie rnet 100

pixcls. Kics Select > Modify
> Border crt voel een rvaarde

van 25 in.

Þ<pand By: Fol j px.rt

OK

Ja'
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OK

Cancel
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Klik op het pictogram

Create A Neu'Layer

ondel in het palet Layers en

maak een nieule laag. Kies

Paint Bucket en een klcur

die past bij en contrasteert

met de kleuren in cle foto,

bijvoorbeeld dieprood. Selecteer

de lege laag. De selectie van de

onderliggende laag moet nog

zichtbaar zijn. Het keuzevakje

Contiguous moet geselccteerd

zijn, maar niet het vakje voor

All Layers. Klik in het midden

van de laag. De selectie rvordt

gevuld.

l

i

i--- n--:
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foto opnieurv en kiest u Image
) Canvas Size. t\Iarkeer

Relative en voeg 2 pixels toe

aan Height en Width. Plaats de

ankerpunten in het midden en

rnaak het vergrote canvas zwart.

Klik op OK. Ga naar het palet

Layers en kopieer deze laag

(Ctrl/ffi+JJ. Noem deze laag

lmage.
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Selecteer

en kies Layer > Layer

Styles. Selecteer Drop Shadorv

en stel Angle in op 135 graden.

Verlaag de dekking tot 30% en

stel Distance in op 46, Spread

op 24 en Size op 54. Stel de

ovelloeimodus in op Nlultiply,

Dit lesulteelt in een subtiel

schaduweflect. Klik op OK.

sierlijk letterqpe þoals Ancestry)

en stel Size in op 70. T1p

een onderschrift. Kies Layer
> Flatten Image en sla het

bestand op.
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Hef de selectie op

(Ctrl/ ffi +D). Controleer

in het palet Layels of de bovenste

drie lagen zichtbaar"zijn. Kies

Layer > Merge Visible,

Selecreer alles (CtLl/ffi+A), kies

Select > Modi$ > Border en

r,oer een lvaarde van l2 pixels in.

Gebruik Paint Bucket cn rlezclfdc

kleur zoals eerde¡' en rul het

kader. Druk op Ctrl/ffi+D en

kies Layer > Flatten Image.

Sla het bestand op (Ctrl/ffi+S).

dru*in**::'
Canvas Size. Voer dit keer

een waarde van 400 pixels in

in cle vakken \\¡idth en Height

en stel cle canvaskleul"in op

Ð.r

wit. Klik op OK om het canvas

te vergrotcrì. Keer rveer terug

naal Canvas Size. Vergroot het

can\ras met B pixels en stel de

kleul in op zwart om een kader

van 4 pixels toe te \¡oegen.

I

ttu
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I .¡randellecten aan u loto's kunt toevoegen.

Op zoek naar de beste rand bent u ai snel

uren zoet. Voor de fraaiste e{Iecten is er geen

betere keuze dan Photo/Graphic Edges 6 van

AutoFX. Als u uw geld echter in uw zak wilt

houden en zelfiets wilt proberen, kunt u in

Photoshop ook een zacht randeffect creëren.

èn*se*en*n <obr: EE--; I

t Eerst moet u bepalen

ol u r'vel luimte hebt

voor het landeffect. In
tegenstclling tot een kader,

dat zich buiten de afbeelding

bevindt, necrnt een randeflect

luimte in dc afbeelding in

beslag. Alhankclijk van de

inhoucl kunt u zo delen van de

afbeelding bedekken. Deze foto

hecft bovenin weinig luimte.

De cerste stap is dan ook het

\¡ergloten t¡atì het can\¡as met

150 pixels. Als de achtclgroncl

elfen is, kies dan die klcul voor

de vclgloting. Zo niet, houd de

kleul dan nog eventjes rvit.

Feather Rad¡us: I 10 i pixets

Sclecteer Clone Stamp

met cen dekkine van

100% en test een punt net

binnen de oorspronkelijke land.

Nlaak een kopie van cle

laag (Ctll/ffi+j. Noern

deze laag Edge Eflect. Sclecteer

Rectangulal N,Iarquee. Tlek

een vak binnen cle rand van de

foto, daar lvaal het lande{Iect

Begin met het vullen van de

rand. Zorg vool een goede

overgang tussen de bestaande

foto en de nieulvc lancl.

moet beginnen. Kies Select >

Feather en cloezel de selectie

met l0 pixels. Ga naal Select
> Invert (Crrl/ ffi +Shifr+I).

t

.)
4

t

OK
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I Selectecl Brush en kies

ecn penseelgroottc clie

ongc\¡eer cle helft van de

landbreedte beclraagt. I(ies

r'r'it als voolgrondkleul als cle

achtergrond donker is, of zu'art

als de achtergrond hooldzakelijk

rvit is. Stel de dekking van het

penseel in op 50%. SchilcleL,

rnet de laag Edge Eflect nog

steecls geactir,eet'd, stt'cken

heen en rveer en omhoog

en omlaag ovel de rand

gebmik voornamelijk verticale

streken langs de zljkanten en

horizontalc streken boven en

onder'

Pak de hele rand

nogmaals aan, maal licht

u rìu met name op clc buitenste

land van de albeelding, zodat

de hele land gevuld rvordt.

Gebruik korte stlcken. Tenvijl

u dit doet, crcöert u een

randeflect lvaal de rand en de

rest van dc foto samenkotneu.

IAYÉßS
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op en verandcl de dekking van

het penseel in l5%. Klik heL en

der, r'aar de land en de loto

samenkornen. Gebruik deze

methode ook om eventuele n¡t'
gcschilderde gcbieden op te

schonen. U kunt de lagen nu

samen¡oegen) lvat in een nit
randeflect lesultccrt, of u kunt

cle oven'loeimodus van deze

laag verandet'en in Luminositl',

om de oorspronkclijke kleulen

van de loto i¡r de rand te laten

doorschijnen.
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rvordeu traditiorreel varì een lijst ol kader

I voorzien om ze goed te kunnen exposeren. Vaak

r'vordt de loto van een r,vitte rand r,oorzien en op

karton geplakt ol met een passe-partout achter glas

ingelijst. trIet Photoshop kunt u spelen met zo'n

kader om iets heel anders te bereiken. Regels zijn er

immers om gebroken te worden. In deze oelening

maken we een kader i,oor ons model waarna we

hem eruit laten springenl Het enige lvat u moet

doen is een goede selectie maken, enkele lagen

plakken, het een en ander vullen en een overtuigend

schaduweflect creëren.

(

Open de loto en kics

Brush. Kies een hard

penseel uit de Brush Picker.

Druk op Q om de moclus Quick
N,Iask in te schakelen. Schilder

voolzichtig over de helc figuur',

met z\vart als voorgrondkleur.

Blijf rretjes bi¡uen de c0nrourer.

Als u per ongeluk over de

land schildert, schildel el dan

\veer met rvit overhcen otn

clat gedeelte van het rnasker te

venvijderen. Dluk als u klaar'

bent op Q om de modus Quick
N,Iask al te sluitcn.

ã
Controleer ol de

achterglondkleur

zrvart is, (Dluk op D om de

standaaldkìeuren tc herstellen

en op X om ze orn te lvisselen.)

Kies Ciop en snijd hct gebied

onder in de afbeelding rvcg.

handvatten van alle viel zijden

naal buiten. Zorg elvoor dat de

land o¡n de afbeclding ovelal

onsc\reer even dik is, Druk op

Entel orn de bijsnijding cloor

te \¡ôeÌcn.

Voeg een nicrnve laag toe

(Ctd/ffi+Shift+ltf vooL

de passe-partout en kies een

klcul uit de kleurcnstaal vool

cle voo|g|ond. Kies Rectangular

X,Ialquee en trek cen selectievak

o\¡cl orìgeveer dc hellt van de

albcelding. Dr'aai de selectie

orr via Select ) Inverse
(Ctrl/S+Shilt+I). Plaats in

het palet Layers de laag met

de passe-partout onder de laag

FiguLe. l(ies Edit > Fill en

kies I'oreglound Colol in het

gcdeelte Contents. Druk op

ctLl/ffi+D.

",.1)

(

,'iliv. I

l

du,,:,ml;öl*"
cle lìguur in plaats van de

achtergroncl te selecteren.

Sla cle selectie met Select )
Save Selection op, ondel de

naam Figu'e. Ga naar Layer
> New > Layer Via Copy

(Ctrl/ffi+J orn een kopie van

cle geselecteelde figuur op een

andere laag te plakken.

$f*
t

Zoom uit en ver3loot het

\¡enster met de afbeelding,

zodat u cen glijze rand ziet.

Sleep opnieul' met Crop een

vak om de hele afbeelcling

en velsleep de rniddelste

u*:@il-
,:,.'.."r,,'-, [-F
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Gebruik Crop om de

zijkanten van de passe-

partout gelijk te maken. Trek een

uitsnijdingsgebied over de hele

albeelding. Sleep het middelste

handvat aan de rechterzijde

van het uitsnijdingsvak naar

binnen zodat de breedte rechts

overeenkomt met de brcedte

links. Druk op Enter'.

Vervaag de schadun'

met Filter > Blur >

Gaussian Blur. Gebluik een

Blu Radius van 45 pixels.

Klik op OK. Klik rnet Cul/ffi
ingedrukt op de rniniatuur

van de laag met de passe-

partout. Ga naar Select )

Inverse (Cn'l/ ffi +Shift+I)

en selecteer de laag net de

schadur'. Gebruik Elaser voor

het ven'vijderen van de schaduw

die binnen de opcning van dc

passe-partout Valt. Kies Select

) Deselect als u klaar bent.

,H'8r'+¡

Klik op de geplakte laag

Figure en klik met Ctrl/ffi
ingedrukt op de gevulde laag

met de passe-partout. Draai

de selectie om met Select )
Inverse (Ctrl/ ffi +Shift+l)

en druk op Backspace om de

delen van de figuur binnen de

afbeelding op de passe-partout

te venvijdelen. Li de miniatLrur'

in het palet Layels moet de hellt

van de figuur nu t'erdrvenen

zijn. Druk op Ctll/ffi+D om de

selectie op te heflen.

Kopieer de laag Figure

(Ctrl/ffi +l¡ en selecteer

de lager liggende laag met de

geplakte figuur. Deze laag rvordt

de schadurv voor die delen van

de figuul die de pase-partout

overlappen. Klik rnet Ctrl/ffi
ingedrukt op de rniniatuur voor

deze laag. Kies Edit > Fill
en selecteer Black in Contents.

Druk op Ctrl/ffi+D om de

selectie op te heffen.
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Nr: gaan rve de pase-

partout berverken. Ga

naar de laag met de passe-

partout en kies Layer > Layer

Style > Bevel and Emboss.

Kies Inner Bevel bij Style. Voer

l0 in voor Depth, 18 voor Size

en 4 r'oor Soften. Stel Angle in

op 157 graden.

Om de pase-partout een

textuur te geven, kiest

u (met de laag met de passe-

partout geselecteerd) Filter
) Texture ) Texturizer.

@'---: l
,u.,[@] l t;;

4 Þ*
)

w{rs 
----:i

Gebruik Canvas voor Texture,

stel Scaling in op l50o/o en kies

Top Left voor Liglit Dir"ection,

Kies Layer > Flatten Image

en sla het bestand op.
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Edit > Transform > Scale. liandvat rechtsonder om de

Klik op de optiebalk op de link grootte \¡an de schadurv te

tussen de hvee dimensiewaarden verandcren,

{ t
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F t o geen beter medicljn regen srress en

l /spanningen dan een weekje oftwee in de zon.

Als ulv banksaldo echter onvoldoende is om uw

droomvakantie werkeÌijlùeid te laten worden, starr

dan Photoshop en maak van u\,v gewone foto's

exotische vakantiekiekjes! In deze oefening leert u

hoe u een huis-tuin-en-keukensetting in een tropisch

strandtafereel kunt omzetten. Deze methode draait

om de krachtige opdracht Extract. Met enkele

voorzichtige tonale aanpassingen en wat kunstmatig

toegevoegde schaduwen wordt het e{Iect optimaal

toegepast.
Open dc loto mct de

figuul dic u in een

tropische setting l,ilt plaatsen.

I(opieel de achteigloncllaag

(Layer > Duplicate Layer) en

kies Filter ) Extract.

Kies in liet dialoogvenster

Extract de Eclge Highlighter

op de r'r'crkbalk. Kies een kleine

om\¡ang en schilclcr voorzichtig

langs de contourcn van de figuur

Zorg ervoor'dat de groenc

markelingslijn dc contotucn van

de figuul ovedapt en laat geen

gaten vallen. Gebmik Zoom (op

de t'erkbalk) om pleciezel tc

kunnen werken.

Kies lill en klik binnen

de lìguur om het

geselccteerde gcbied te rullen.

Klik op de knop Plerdew orrr

utl' selectie te controleren. Als u

nog gebr'oken landen ziet, kies

dan Cleanup en gebluik dcze

tool langs de landen. Om dclen

van het maskel oncloor'zichtig te

makcn, gebruikt u de tool met

de Alt/\-toets ingedlukt. Klik
op OK als u tevrcdetr bent met

de selectic.
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Kies Select > All
(Ctrl/ffi+A) en Edit

> Copy (Ctrl/ffi+C) orn de

selectie op het Klcmbold te

plaatsen. SlLrit dc albeelcling en

open dc tlopische foto. Kies

Edit > Paste (Ctrl/ffi+! om

dc figr,rul in de loto Le plakkcn.

Om de figuur de juistc

afìretingen te gevcn kicst

Lr Edit > Transform > Scale.

Houd Shift ingedlukt om dc

velhoudingen te bepelken

en r,ersleep een van cle hock-

handvatten. Dr'uk op Entel om

cle wijzigìngen door te voeren.

Om de hr,ee albeeldingen betcl bii

elkaal te laten passen, moet u de

niveans ietrvat aaÌrpassen. I(ics Image >

.{djustments ) Levels. Sleep het witpunt

iets naar links en het zrvaltpunt iets naar

rechts om het contlast te vet'hogen.

f¡_ l I'rt l l¡i¡*1
output L€vek:

12r 1

On schaduwen toc tc

\¡oegelì en de inch'uk van

dool cle takken vallend licht

te creëren voegl u een nieurvc

laag toe (Ctll/ffi +Shifr+Nl.

Noem deze laag Shadorvs. f)r'uk

op D om de stanclaalclkleulen

voor cle voor- en achtergloncl

te herstellen. l(ies Filter >

Render ) Clouds. Orn dit

ellect te velbetelen kicst u

Filter > Render > Difference

Clouds.

(_r@
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Stel de or,er'r'loeirnodus voor cleze

laag in op Soft Light. Kies Image
> Adjustments > Levels. Sleep het

l,iqrunt naar links totdat het net onder

het begin van het histoglam staat. Klik op

OK, Ga naal Filter > Blur ) Gaussian

Blur cn gebruik 4 voor'Radius.

Zoour in op het geziclit

van het rneisje en kics

Er'aser'. Vellaag de dckking

van cle tool tot 30% (op de

optiebalk) cn velrvijcler een

beetjc van de schadurv over dc

ogcn. Klik op cle laag rnet hct

rncisje en kes Blur. Velminder'

Strength tot 10%. Gcbmik deze

tool vool de schclpc contouren

van het rneisjc

Ga rrct de laag met het

rneisjc geselecteer'd, naar

Filter > Render > Lighting
Efrects. Kics Spotlight bij Light

Tlpe en rvit uit de kleur'enstaal

Liglit. Dlaai de liclitbron in

het voolbeckh'enster totdat

deze op cll uul staat. Rek de

liclìtcirkel uit zodat deze de hele

afbeelding omvat. Stel Intensity

in op 47 en klik op OK. Kies

Edit > Fade Lighting Effects

en schuif dc schuiflralk Opacity'

terug naar' 7B%. X,Iaak één laag

(Layer > Flatten Image) en

sla lict bestand op.

@
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\\Ie rnoeten cle schacluwen

isoleren, zoclat ze zich

plccics boven cle figuur'

bevinden. Houd, met ile laag

Schadorm geactiveerd, de

Ct¡l/ffi-toets ingedmkt en klik

op dc rriniatuLrr r,an de laag

met hct rneisje . Dlaai de selectic

om via Select ) Inverse

(CrLl/ffi+SIiifr+I) en cL'uk op

Backqracc om ongewenste

schadurvcn te venvijderen. Dluk

op CtLl+D. U kunt cle intensitcit

van de schadr-m'en vermindcrcn

door de dekking van de laag

Shadol te ver'lagen.

ro0s

It



[I/lToALLtot'lPoRTRTT

1 5I K¡.on¡nrNG EN coMposrrrE

A k u bij dit hooldstuk bent aanbeland, hebt

,( I u al heel wat verschillende Photoshop-

technieken onder de knie gekregenen en uw

vaardigheden kunnen uitbreiden, maar we gaan nog

wat verder.

Bij de volgende techniek maakr u gebruik van

enkele van de krachtigste mogelijkheden van CS4.

Essentieel voor deze methode zijn de alfakanalen;

kanalen naast de rood-, groen- en blauwkanalen van

een standaard-RGB-afbeelding. Deze alfakanalen

werken, net zoals andere kanalen, op basis van

grijswaarden. In combinatie met de filter Lighting

Eflects kunnen we ze als Depth Map gebruiken,

0m een overtuigend driedimensionaal eflect toe te

voegen.

Bovendien gaan we de filter Lighting Effec*

als Smart Filter gebruiken. Dit betekent dat u

de instellingen van de filter telkens opnieuw

kunt veranderen, om de medaille er steeds weer

anders uit te laten zien. Met Smart Filters zijn de

mogelijkheden schier eindeloos. Als u klaar bent met

deze oefening, kunt u een aanpassingslaag Curves

boven in de stapel piaatsen, met dezelfde instellingen

als in de oefening op blz. 168;hiermee krijgt u wat

extra glans. Bent u klaar voor een nieuwe uitdaging?

Ga naar File ) New en

maak een nieurv document,

met de rvaarden die u in de

schelmafbeeldine ziet. Controleer

ol de achtergrondkleur rvit is. Kies

Ellipse en klik op de optiebalk op de

knop Fill Pixels. Klik op cle optiebalk

op het kleine pijltje naast de vormen

en kies Circle uit de opties van

Ellipse. Controleer of Anti-Alias

gemarkeerd is.

Klik op de staal van de

voorgrondkleur en kies

een gemiddelde grijstint uit de

Color Picker. Voeg een nieurvc

laag toe (Ctrl/ffi +Slìift+N.

Tlek een cirkel van linksboven

naar recìrtsondcr'. Verplaats

de cirkel met tr,Iove naar het

midden van het document.

palet Layers op de miniatuur

van deze laag om een selectie

te maken. Controleer of u een

grijstint als voorgrondkleur en wit

als achter"grondkleur hebt. Kies

Filter > Render > Clouds. Als de

wolken zichtbaar zijn kiest u Filter
> Blur > Gaussian Blur. Gebruik

13 als straal en klik op OK.
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Druk op Ctrl/ffi+D
Klik met Ctrl/ffi

ingedrukt op de laag en kies

een iets donkerdere gLijstint

als voorgrondkleur. Voeg een

nieur'r,e laag toe en kies Edit >
Stroke. Voer 25 in voor \\¡irith

en kies Outside bij Location.

Kìik op OK. Ctrl/ffi+klik op

deze laag en kies Filter > Blur
) Gaussian Blur. Specificeer

4 bij Radius en klik op OK.
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het oogpictoglarn te klikken.

Houd ctrl/ ffi +shift+Alt/\
ingedrukt en druk op E om de

zichtbare lagen op een nieurve

laag te stempelen. I(lik op deze

samengevoegcle laag (boven in

de stapel) cn kies Select > All,

gevolgd door Edit > Cut.

Klik op liet tabblad

Channels. I(lik onrler in

het palet op cle knop Clcate

Nerv Channcl. Kics nu Edit >

Paste, Klik op het RGB-kanaal

boven in de stapel en keer terug

naar'het palet Layer's. Venvijdel

in dit venster cle lagen met

het por'tret en de tekst dool te

rechtsklikkcn cn Delete Layer

te kiezen.
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Verberg dc

achtergrondlaag door op

l. MEM A

Ga naal Image >

,{djustments >

Black and White. Kies High

Contrast Red Filter uit dc

keuzelijst Presets en klik op

OK. Vcrmindci dc luis in de

afbeelding via Filter > Noise

> Reduce Noise. Stel StLength

en Reduce Color Noise in op

de maximale rvaalden en stel de

overigc trvee schuifbalkcn in op

0. Klik op OK. Venvijder met

Erasel de delen r,an het portret

die buiten het medailleoppelvlak

vallen.

8!et: I -50 %
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Open de portretfoto

en kies Select > All,

gevolgd door Edit > Copy.

Kecr terug naar de medaille

cn kies Edit > Paste. Ga

naar Edit ) Transform )
Scale. Houd de Shift-tocts

ingedlukt en pas de gloottc

van het portret aan aan de

medaille . Klik op Commit op

de optiebalk als u klaar bent.

Kies Quick Selection.

Klik op de knop Add

To Selection op de optiebalk

en markeer Auto-Enhancc.

Sleep de tool rond het hoold

om de ongewenste achtergrond

te selecteren. Druk, tenvijl

de selectie actiel is, op

Backspace om de achterglond

tc venvijdelen. Druk op

crrl/ffi+D.

4Ytffi
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a hÉtu
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N,laak dc achtelgrondlaag

rveer zichtbaar door op

het oogpictogram te klikken.

Klik op cle bovenstc laag in

de stapel en kies Layer >

Merge Down. Ga op de

samengevoegde laag naar'

Filter > Convert For

Smart Filters. Kies Filter >
Render ) Lighting Effects.

Gebluik in het venster Lighting

,*, irq l
i=l ..t:.'.'.-, ]

l. õl

s*: t I oK-¡
-alLtucd l

a oi-:-1S
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Effects de instcllingen die u in

de schelmafbccldins ziet. Let

op clat u lict ccrder gemaakte

allakanaal (Alpha 1) gekozen

hebt uit Texnu'e Channel.

Omdat rve dczc filter als Smart

Filter' liebbcn tocgepast, kunnen

rve de instellingen latel altljd

verandercn dool in het palet

Layels tc dubbelklikìren op de

filteL.

I Hodônbl L rvèd
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Vocg tekst toc aan cle

medaille dooL rniddel

van Horizontal Type. (Pas het

lettcrq?c cn de tckcngrootte

aan op dc opticbalk). U kunt de

tekst gckrornd lvecrgo'cn door'

op dc knop CLcate \\hrpcd

Text tc klikkcn, Arc vool St)'le

tc kiczcn en de schuilbalk Bend

aarì tc passen.

Als u klaar bent rnet

cle lekst en ¡net z\vart

decoraties hebt toegevoegd,

klikt u op cle tekstlaag en kicst

u Rasterize T1pe. Kies Filter >

Blur > Gaussian Blur. Kics

een waarde tusen de I en 2

voor Radius en klik op OK.
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A k , van muziek houdt en geregeld albums

,( \downloadt, zult u de dit soort afbeeldingen

zeker herkennen. Hoewel deze dynamische

silhouetten redelijk eenvoudig zijn, moet u, voor het

beste resultaat, toch iets méér doen dan sewoon een

zwart silhouet maken. Hier is beschreven hoe u dit

precies moet aanpakken

Laagmaskers spelen een belangrijke rol in deze

methode. Met de nieuwe CS4-opdracht Refine Mask

Edge in het paneel Masks kunt u de contouren

van het masker met veel meer precisie en controle

afstemmen.

We zullen een eenvoudige e{Ien kleurenlaag

gebruiken voor de achtergrond. Het voordeel hiervan

is dat u de kleur met slechts enkele muisklikken kunt

veranderen - gewoon door in het palet Layers op

de kleurenlaag te klikken en een nieuwe kleur uit de

Color Picker te kiezen. Zet dus die kopteleloon op,

start CS4 en ga er eens goed voor zitten!

! qr* At bF!

ìi( rs{k w-d rod

Open de foto en klik op de n'erkbalk op QLrick
Selection. N,farkeer op de optiebalk Auto-

Enhance. Zoorn in op de afbcclding en kies een

hard penseel uit de Brush Pickci. X,faak het penseel

voldoende klein en volg voorzichtie clc contouren

van dc figuur.

Dit is ecn redelijk

cornplexe r,olm, en zells

ingczoornd kunt u lrret Quick
Selection per ongehrk een stukje

r,an dc achtergrond mcepikken.

Aìs dit gebeurt, kìik dan op de

optiebalk op de klop Subtlact

Flom Sclection en klik in het

gebied om het uit de selcctie te

vem'ijdclcn.

Dodmnt: itlod hrtjpq

Channel: New

ilame: outfoìe

Ope€Uon

Vool nu is het een krvcstie van selecteren

en dcselecteren met cleze hvcc tools.

Gebmik hct penseel Adcl To Selection orn de

fi$lur te selectcrcn en het penseel Subtract

From Selection om pcl ongeluk geselecteerde

gcbieden uit de selectie tc vetlvijdelen. Gebruik

een klein penseel en neem dc tijd. Als u tevredcn

bent, klik dan op de knop Rcfine Edge. Gebruik

een rvaardc van 4 voor Srrooth cn l0% voor'

Contrast. Laat de overige schuilbalkcn op 0. Kìik

op OK.

tM
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Kics Select > Save

Selection. Noem

de sclcctie Outline en kìik

op OK. Rechtsklik op de

achtcrgrondlaag en kies

Duplicatc Layer. Klik op cle

bovenstc laag in de stapel en

druk op het tabblad N,lasks op

de knop Add Pixcl N,Iask.
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Zoek een afbeelding

van een rnp3-

Mp¡'su-HouEr 1 61

&dsrc'-
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Klik in het paneel N,fasks

op de knop N,Iask Edge.

Klik in het dialoogvenster

Refine Nfask op de knop

Default. Sleep de schuilbalk

Contract/Expand naal links,

naar 1.

"*o-
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T
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speler cn plak dczc in

de albeelding. Gebruik

een laagmasker on'r

onge$'enste achterglond

te verrvijderen. N'{aak

dc rnp3-spclei gloter"

of kleiner via Edit >
Transform > Scale.

-0

Klik op de aclitergrond-

laag en kies Layer >

New Fill Layer > Solid

Color. Kies de gelvenste

achtergrondkleur uit de Color

Picker en klik op OK.

KIik direct op het

laagmasker van de

bovenste laag en kies Brush.

Kies een klein, hard penseel

uit de Brush Picker en stel de

dekking van het penseel in op

100%. Corrigeer met dit penseel

het masker; gebruik zrvart om

meer van de onderliggende

kìeurenlaag te laten zien en wit

om de figuur weer te helstellen.
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Voor de kopteleloon \¡oegt u een

nieulve laag toe en kiest u Pen. Klik

op de optiebalk op de knop Paths. Teken

nu een pad door te klikken en te slepen.

Kies Brush en stel de grootte van het

pcnsccl in op 4 pixels. Contloleet of cle

voorgrondklcur r'r'it is cn kies weel Pen.

Rechtsklik rnet de pen op hct pad

en kies Stloke Path. Kies Bnnh

en controleer ol Sirnulate Pressule

niet gernarkeerd is. Klik op OK. VoeL

dezelfde procedure uit voor het andere

srroertje. Geìrruik Brrrsll rool het

stekkertje en de oortjes.

Draai de afbeelding mct

Edit > Transform >

Rotate. (Klik bl de hoek

van cle selectie en draai

dc spcler'.) Druk op Entei.

t\,Iet l,Iovc (V) kunt u de

speler nog verplaatsen.
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Rechtsklik op de gemaskeerde bor,enste

laag in de stapel en kies Duplicate

Later. Klik op de miniatuur van cleze laag

en kies Edit > Fill. Kies Black in het

gedeelte Contents. \\¡e rvillen een beetje

detail van de lichtclc gebieden in de figuur

zichtbaar maken in het silliouet. Velander

de oven4oeimodus van dczc laag dus in

Nlultiply en verlaag de deli:king tot BB%.
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Open de foto en kopieer

de achtergrondlaag

(Ctrl/ffi{l), Ga naar

View>Show>Grid.
Voeg een nieuwe laag toe

(Crrl/ffi+Shifr+Nl en kies zwarr

als voorgrondkleur. Klik op de

werkbalk op Shape en houd de

muisknop ingedrukt. Kies Line

uit het menu dat verschijnt,

Klik links op de optiebalk

op het pictogram Fill

Pixels en voer 45 in in het

invoervak Weight. Teken,

met het raster als richtlijn,

horizontale en verticale rechte

lijnen over de foto. Hier heb

ik op elke hveede rasterlijn een

dikke lijn getekend. Om eruoor

te zorgen dat u rechte lijnen

tekent, houdt u de Shift-toets

ingedrukt terwijl u met Line

lijnen trekt.

Verberg het raster

met View > Show >

Grid. Kies Move en sleep de

Iaag met het raster iets opzij

om ervoor te zorgen dat de

lijnen niet de ogen of de

mond bedekl<en. Kies Crop

en sleep een snijvlak om de

afbeelding zodat u alleen

vierkanten overhoudt, Druk

op Enter.

Kies Select > All
(Ctrl/ffi+A) en Edit >

Stroke. Kies 45 pixels voor

Stroke Width en Inside uit

de keuzelijst Location. Klik

op OK. Druk op Ctrl/ffi+D
om de selectie op te heffen.

Ctrl/ffi+klik in het palet Layers

op de laag met het raster

en kies Select > Modi$ >

Smooth. Voer 15 pixels in

voor Sample Radius. Dit maakt

de hoeken van de vakken iets

ronder.

wdü:E
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E, niet echt een goede reden nodig hebt om iets

r z5n momenten waarop u 
.

nieuws uit te proberen - alleen al het:ftit dat het

resultaat esthetisch aantrekkelijk is, is al voldoende.

Puur experimenteren vormde de basis voor deze

oefening, Het resultaat, levensgroot aþdrukt, maakt

veel indruk. In deze oefening verdelen we een enkele

portretfoto in een reels van reliëftegels door met

Line een raster van lijnen te tekenen en delen van

de foto eronder te verwijderen. Enkele laagstijlen

zorgen voor subtiele relief- en schaduweffecten.
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en verberg de raster- en

achtergrondlaag door in het

venster op de oogpictogrammen

te klil<ken. Druk, met de selectie
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nog geactiveerd, op Backspace .

om de gebieden tussen de

vakken te verwijderen. Druk op

Ctrl/ffi+D om de selectie op te

heflen. Sleep de rasterlaag naar

de prullenbak.

.#,

t

Klik in het palet Layers

op de mozaïeklaag en

pas een laagstijl toe om het

effect van alzonderLijke tegels

te creëren. Ga naar Layer )
Layer Style > Drop Shadow.

Stel Distance in op 25 en Size

op 10. Ga naar Layer > Layer

TIrtIIl
SEffi

L¿<r: B4'S a ã
Klik op de achtergrond-

laag en klik op het oogje

Kies uit de kleurenstaal een

lichte crèmekleur voor de

voorgrondkleur. Kies Edit >

Fill en kies Foreground color in

het gedeelte Contents.
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Style en kies dit keer Bevel and

Embos. Kies ih het venster 
'

Bevel and Embos dê optie

Emboss uit de keuzelijst Style.

Stel Depth in op 121%, Size

op 10 en Soften op 12. Klik op

OK om de stijl toe te pasen.
F
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Ctrl/ffi+klik in her palet

Layers op het pictogram

voor de mozaïeklaag en kies

Select Layer Transparenc¡

Voeg een nieuwe laag

toe (Ctrl/ ffi +Shift+lrf en

stel in het palet Layers de

overvloeimodus in op Overlay.

Selecteer Brush en kies een

kleul uit de kleurenstaal voor

de voorgrondkleur. Kies een

hard penseel uit de Brush Picker

en schilder met deze kleur op

enkele tegels.

Kies een andere

voorgrondkleur en

beschilder weer enkele tegels,

Zorg en'oor dat u een goede

kleurenvariatie krijgt. U kunt de

intensiteit van de kìeurenlaag

beheren door de laagdekking

te verminderen. Experimenteer

met het tegeleffect door in

het palet Layers op Bevel

and Emboss te klikken. Als u

tevreden bent met het resultaat,

maakt u één laag (Layer >

Flatten Image).
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[r en bekend probleem. U hebt een lamilieloto

I isemaakt en drie van de vier lamilieleden

poseren uitstekend en hebben een goede

gelaatsuitdrukking. De foto is bijna perlect - behalve

dat de vader zijn ogen gesloten heeft! GelukÌig

hebt u nog een andere foto waarop de vader met

open ogen is aþbeeld. Een probleem? Niet met

Photoshop, U kunt het ene hoofd eenvoucligweg

vervangen door het andere hoofd een basistechniek

uit Photoshop. Veel fotolabs vragen aardig wat geld

voor een dergelijke seruice, maar het proces zelf is

eigenlijk niet zo ingewikkeld. Met Clone Stamp en

een aantal bewerkingen op een laagmasker kunt u

snel hvee hoofden omwisselen.

Je ziet dat de vader

van het gezin op liet

momerìt van afdlukken de

ogen heelt geslotcn, terrvijl de

uitdrukkingen en houdingcn

van de overige gezinsleden

perfect zijn. Gelukken hebben

wc ìÌog een loto van de vader

met gcopcnde ogen. Laat deze

foto geopend staan en open

ook de hveede foto. U moet het

hoofd van de vadel in deze foto

selectelen. Kies Rectangllar'

t\,larquee en sleep een selectie

om hct hoofd, inclusielboord

en een stukje schouder.

Kies Edit > Copy

(Ctd/S+C) om het

gesclecteerde gebied naar het

Klcmbo¡d te kopiër'en. Sluit het

bcstand en keel terug naar cle

hoofdfoto. Kics Edit > Paste

(Ctrl/ffi+U orn hct gekopieerde

hoofd op een apalte laag te

plakken. Noem deze laag Head.

F

l.

Kies N,Iove op de

rverkbalk. Verlaag de

clekking van de laag Head tot

60% en plaats het nieurve hoofd

rulnveg ir.r de goede positie.

Omdat rve de dekking van deze

laag hebben venninderd, kunt u

de positie van het nieurve hoofil

netjes aßternmen op die van

het oude hoofd. Richt u op de

positie van het oor en de nek.
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Houd voor' hct instellcn

\¡an hct bronpunt dc

Aìt/\-toets ingedrukt en kìik

met Clorìe Stamp net naast de

linkelzijcle van het geziclìt. Zorg

ervool dat het penseel de lijn

van hct gczicht nict ovcllapt.

Laat de Alt/\-toets los en

begin op de contouren vall liet

geziclit te klikken. Tenvijl Lr

bezig bent, moet u legelmatig

cen nieun' blonpunL instellen

dool met Alt/\ irgcdlukt op

het nabij gclcgcn glas te klikken.

Voorkom dat u overclui-

clelijke patlonen kloneelt

door regelmatig een nieuu,

blonpunt in te stellen. U kunt

elk gewenst bronpunt in het glas

kiezcn vool dc lvat c{Icn stukjes

glas lang-s dc hoofdcontoulen.

-i:

h.
Als u klaal l¡cnt rnet het kìoneleu

langs clc landen van het hoold klikt u

op dc laag met het geplakte hoold en klikt

u op het oogje om de laag rveer zichtbaar

tc maken. Stel de dekùing in op 100%. U

ziet dat liet wit van het sliilt op de gcplakte

laag iets donkerder is. Kies clus Image >

Adjustments > Levels. Slecp lr"t rvìtpurrl

ondel liet histoglarn naal links totdat de tonen

o\¡ereenkomelì.

t-M_l
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Klik op liet oogpictogram

van de achtergrondlaag om

tc contloleren ol u alle ongewenste

clclen van de bovenste laag hebt

venvijderd. Aìs u per ongelnk over

het hoofd scliildeLt, schildcr dan

ge$'oon met rvit op hct masker

om dat stukje u'eer tc herstellen.

Geel de aclrtcrglorrdlaag rreer. kies

Layer ) Flatten Image en sla

het bestand op.

Hooroes vERVANcEN 165

Voeg een laagmaskel toe

aan cleze laag r.ia Layer
) Layer Mask > Reveal A1l,

DLuk op D om weer zwart cn

rvit te gebluiken als voor- en

achtelglondklcur'. Kies Blush.

IQik in hct palet Layers op het

pictoglam \¡oor lìet laagmaskcr.

Schilder voolzichtig mct zwart

om het hoold om het geplakte

gras te verl,ijdcren. Schilder

over'de gcplakte delen van cle

schoudcr. Uhoudt nu alleen

hct vcrvangende ltoofd ovcr'.

Zoom in en verklein het penseel

om de laatste stukjes gras te

ve nvij cle re n .

e, B./'l I

hebben, kunt u dit oplossen rnet

Edit > Transform ) Scale.

Klik op de opticbalk op de

kettingschakel tussen Height en

\\¡idth om cle oorspronkelijke

verhoudingen te behouden.

Tlek aan de hoekhandvatten

om de grootte van hct hoofd

aan te passen. Dluk op Enter

orn dc rvijziging cloor te voeren.
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Verberg het gedeelte van

het hoold dat ongewenst

n. Verberg r,oor mr het nienrve

hoold door in het palet Layels

op het oogpictogram naast

de laag te klikhen. Klik op de

aclitergrondlaag. Zoorn in op

het hoofd en kics Clone Stamp

op de rverkbalk. Kies een zacht

penseel uit cle Brush Picker'.

Contr¡leer op de optiebalk ol
Aligned genarkeerd is en Use/

Sample All Layers leeg is.

a
27

a
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Oùþut hve&r o[ramilieloto\ 

zijn waardevolle herinneringen. Her

I is jammer, maar deze oude lamiliekiekjes gaan

niet tot in de eeuwigheid mee, De chemicaliën en

materiaien hebben te lijden onder lucht en licht.

Behalve dat ze de bekende sepiatint krijgen. kunnen

de foto's zelß helemaal ven/agen. Met Photoshop

kunnen we dit proces echter omkeren en de foto's

voor volgende generaties behouden. Om te beginnen

moeten de foto's gescand worden. Scan in kleur, om

zoveel mogelijk informatie vast te leggen. en gebruik

een resolutie van 300 ppi. Ik zaì in deze oefening

verschillende hersteltechnieken beschriji,en, die

allemaal gebruikt kunnen worden om u waardevolle

herinneringen levend te houden.

Eyedropper Tæl

Cobr Sarnpler Tcal

Ruþr Tool

Conìgeer alleleerst de

uitlijning van de foto

en urijd de loto zo nodig bij.

Kies Nleasure op de rverkbalk

en plaats de cursor boven bij

het geopende raam. Sleep een

rneetlijn naar de onderkant van

het laam om een verticale lijn

in te stellen. Kies Image >

Rotate Canvas > Arbitrary.
Photoshop berekent de

benodigde rotatie; u hoeft alleen

rìog maar op OK te klikken.

Kies Crop en trek

een snijvak in de

afbeelding, om alle ongewenste

en bcschadigde randjes te

venvijderen. Druk op Enter'.

. ,jfv
,v

I
I
!

Velmindel cle kleunerzadiging

om de sepiatint te venvijderen:

kies Image > Adjustments >

Desaturate. \\Ie rnoeten nu de

co|recte kleurtonen heÌstellen.

Kies Image > Adjustments >

Levels. Sleep het rvitpunt naar links

totdat het onder het begin van het

histogram staat. Doe hetzelfde met

het zlartpunt. Sleep het middelste

drìehoekje iets nrar lechts om de

middentonen donkerder te maken.

Klik op OK.
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De volgende stappen vereisen

enige vaardigheid en rvat

geduld. Voeg een nieurve laag toe en

noem deze Clone Stamp. Kies Clone

Stamp op de rverkbalk en selecteer

een zacht penseel uit de Blush

Picker'. Controleer ofAligned en

Sample All Lrlen gemarkeelcl zijn

op de optiebalk. Zoom in en plaats

de cursol ìangs de land \ran een van

de grotere vor¡çelr, Houd All/\
ingedrukt en kJik om een bronpunt

voor de kloneling in te stellen. Klik

herhaaldelljk op de vouw otn deze

teg te kloueren.

Venvijder zo alle

onvolkomenheden. Gebruik

een penseel dat iets groter is dan de

te herstellen vouw ofvlek en klik

regelmatig met Alt/\ ingedrukt

naast de onvolkomenheid om een

nieurv bronpunt in te stellen. Het

is belangrijk dat u het bronpunt

instelt in een gebied dat in toon en

patroon overeenkomt met het te

herstellen gebied, Omdat u op een

laag kloneert, kunt u de klonering

altijd nog veffijderen en opnieurv

beginnen.

Als u lichtere

vlekjes in donkere

gebieden hebt, verander

de overvloeimodus dan

van Normal in Darken

(op de optiebalk). Bij

het kloneren lvorden

dan alleen de lichtere

gebieden verbolgen.

row Àúil 4 . @' (a¡r m 6

$or; :¿óÞdùd ¡.eh.
'fai@ ¡ht(¡@b¡

Tot slot een laatste en

subtiele toonaanpassing.

U moet enkele middentonen

toevoegen en u lr,ilt een iets

gloter tonaal bereik hebben.

Kies Image > Adjustments
) Curves. Stel in het midden

van de cun'e een punt in en

klik ver-,'olgens halvenvege dit

punt en de rechterbor,enhoek

van de cun'e. Sleep dit punt iets

omlaag. De resulterende cuwe is

te zien in de schelmafbeelding,

i";1 a
65

Voor rvat extra

scherpte kopieert u de

achterglondlaag (Ctrl/ffi +J)

en kiest u Filter > Other >

High Pass. Gebruik een straal

van 2,2 pixels. Verander de

oven'loeimodus voor deze laag

in Overlay. U kunt de scherpte

beheren door de dekking van,

deze laag aan te passen,

R¡ngÊ: ShådaÌs

mdts: Ef,l pueb

-u

Hård Liqhl

Mvid Li¡ht

Un6r Lijht
Pin Light

Herd Mk

q FoasÊTod o l

oS Burn Tool tvdN

flstrffi'EÊToJ*l O

¡.+ .rrt

Brush:

dl:::':;Ijiï,n,.
gezichten hebben. Kies Burn

op de rverkbalk en stel op de

optiebalk Range in op Shadorvs,

met Exposure ingesteld op

7%. Pas Burn toe op de

gelaatstrekìren en donkerdere

gebieden van de gezichten.

Dool deze tool op de kleinere,

donkerdere details toe te passen

rvekt u de indruk van extra

contrast.

E!çc't¡r'e: lj1Jl_l

'os'

E
al.

Hie¡ ziet u de

kloneringslaag met de

,l t!'.

achtergrondlaag verborgen; u

ziet hoe u'einig er gekloneerd

is. Als u alle onvolkomenheden

hebt gecorrigeerd, maakt u één

laag door Layer > Flatten

Image te kiezen.

10
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Open de loto en klik

met de rechtermuisknop

op de achtergrondlaag. Kies

Duplicate Layer. Kies nu

Image > Adjustments >

Black & White. Kies in het

dialoogvenster Black and \\¡hite

de voorinstelling Darker. Klik
op OK.

,iä--.'' ; f el

æã

Kies in het palet

Adjustments de optie

Curves. Plaats zes punten op de

cune. Versleep de punten zoals

aangegeven in de schermafbeelding.

Gebruik de rasterlijnen en het

histogram als richtlijnen. Deze cune
geeft de huid een reflecterende,

metaalachtige glans.

Als u tevreden

bent met het

ellect, houd de Ctrl/H-
toets dan ingedrukt en

klik op de onderliggende

laag met de zrvart-

witafbeelding. Kies

Layers ) Merge

Layers. Klik met de

rechtermuisknop op

deze samengevoegde

laag en kies Duplicate

Layer. Ga nu naar

Filter > Blur >
Gaussian Blur. Stel

een straal van 6,5 pixels

in en kìik op OK.

unE

nEÈ¡ bw

ilõ Mswîd Ê

Stel de overvloeimodus van

deze laag in op Luminosity en

gebruik een dekking van rond de

60%. Houd Ctrl/ffi ingedrukt en

kJik op de onderliggencle ìaag. Kies

Layer ) Merge Layers,

i{b
,ait
io
iæ
iêJ oals iedere fan van James Bond weet, is het van top

f 'ntteen beschilderen met goudverf ongezond. Het

effect bleek in de film Goldfnga echter indrukwekkend.

Allereerst gebruiken we de opdracht Black and White om

een zwart-witafbeelding te bewerken. Vervolgens passen

we een curve toe om een metaalachtig effect te creëren.

Voor de goudkleur gebruiken we de filter Lighting

Effects en Smart Filters. Het effect zelf wordt ten slotte

gerealiseerd door het zorgvuldig maskeren van lagen, om

de kleur alleen dáár te krijgen waar we hem willen.

Bw;'

I
q,

â
¡

t

- o--'.- ----....-
odt: æf l p*

tf



lql
f .4¡¡l

hftoffiv
È==:::::::::::::

É==:=:=:======:

.* ì- &dÈæ
MtÈ a PdM.=::::==:

waal"sc]ruwiugs\¡erìsters. Kies in

het r¡enstel Lighting Effects de

optie Omni voor Light Ti?e.

Klik op een van de hand\¡atten

van de lichtcirkel en sleep deze

naar buiten, zodat de cirkel de

liggende vroulv omrìngt.

N'latcLial 78, Exposule 0 en

Ambiancc 6. Stcl de schuifbalk

Light Intcnsity in op 30 cn klik

op OK. Omdat dit ecn slimme

filter is, kunnen wc lÌern later

nog aanpassen, mocht dit nodig

ziyt.

t;l
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deze

kleur

en licht voorzien. Ga, met

cle laag geactiveerd in het

palet Layers, naal Filter )
Convert for Smart Filters.

Klik op OK in evcntuele

Klik op de staal Liglit Color

en kies in de Color Pickel

een goudgcle ldeur. I{ik op OK.

Klik in de staal \,Iaterial Color

en kies een roodbruine tint. Voer

de volgende rvaalden in in het

venster Propefiies: Gloss 78,

[ ***o @Rm
[lÀSl(S

DoÉÊ

IAEß opx

r Opdyl

uL'tr¿y4l '.,lr@E Mük dsË,,.

Color inæ-.
lã

9Þ* F|hc

lã MwDd ê

Ga naar het tabblad

Nlasks en klik op de knop

Add A Pixel N,Iask. Klik in het

venster op Invert. Kies Brusli en

controleer of de voorgrondkleur

rvit is. Klik in de Brush Picker

en kies een klein, hard penseel.

Begin over dc huid van de

\¡r'ouw te schilderen orn het

goud te laten zien. [,Iaak

u nog geen zorgen over de

gelaatstrekÌen; probeer \'ooral

de contouren van de vrouw

goed te Volgen.

Als u te ver over de contouren

van de vrourv schildelr, rerander'

de voorgrondkleur dan in zwart en

schilder over het rnasker om eeu cn

ander te conigeren. Verminder in de

donkerdere schadurvgebieden (zoals

tussen de armeu en de bor"st) de haldheid

van het penseel (in clc Brush Picker') en

vellaag de dekking (op de optiebalk).

lætY¡
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cobEr I Reds

c!æ:

â
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il Klik in het palet

Adjustments op de

achtergrondlaag en klik op het

pictogram Selective Color. Kies

Reds uit Colors en stel Nlagenta

in op 55 en Yellorv op tl3.
Klik op het masker van deze

aanpassingslaag en kies een

zacht penseel. Schilder met dit

penseel (met zwart en een lage

dehking) over het haar en de

mond, om hier rvat kleur te

laten doorschijnen.

qf

%

t

I

gldv...

ø..9

t !ffiFnÉ

0

-55

+!¡ qs

rÈ

;,h

UEß

r"*,fl /ì+1

MFtÊ

k*gød 6

Gebruik hetzelfde zachte

penseel om het gebied bij

de haarlijn te beschilderen, voor

een nette overgang.

Gebruik voor de lþpen

een penseel met een

veel lagere dekking, zodat

de goudtint bij het binnenste

gedeelte van de lippen minder

dekkend is, terwijl de dekking

bij de buitenste rand behouden

bliifr,

tlgtüE d.ú

d¡ck:

ax*gwìd ô

Keer terug naar de

achtergrondlaag en sleep

met de Lasso een rulve selectie

om de ogen. Klik rnet de

rechtermuisknop in de selectie

en kies Layer Via Copy. Klih in

het palet Layers op de geplakte

laag en plaats deze boven in de

laagstapel.

ê
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E',#J,;'Ï;\:,l:i:r"'
voor de filter Lighting Ellects

en pas de instellingen aan.

Vergroot de lichtcirkel ietrvat.

U kunt desgervenst ook in

de kleurenstalen klikken en

iets rvalmele kleuren kiezen.

\\¡ellicht dat een kleine

verhoging van de tvaarde

Plastic/N,ietal goed uitpakt.

in op 37%. Klik op OK. Kies

Image ) Adjustments >

Color Balance. Kies Shadorvs

en stel de schuifbalk Cyan/Red

in op 19. Klik op OK, Kies tot

slot Layer > Flatten Image.

Ivlaster

Hue:

-a:--

Satunt¡on: 
_EE

Lightûess: 0

-ff

À

{$
n cobrile

ø Preview

LL .]

t@

Stel in het palet Layers de

ovewloeimodus voor deze laag in op

Darken. Kies Image > Adjustments >

Levels. Voor donkere rvimpers voet't u

de volgende lvaarden in in de eerste tlvee

invoeruakken: 52 en 3.00. Kìik op OK.

Kies Image > Àdjustments > Hue and

Saturaiion. Stel de schuilbalk Saturation in

op 7B en klik op OK.

r¿Ast(s

PixC Mðk @EE
D6Éy: 10û96
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l
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Als u klaar bent, rechtsklik

dan op de Smalt Layer en

kies Raster'ize Layer. Kopieel de

laag en ga (op de nieun'e laag)

naar Image > Àdjustments
> Shadows/Highlights, Stel

de schuifbalk Shadou,s Amount

hn. ã sy

1ffi

9&v-,

dL,,.

Sh¿dowj

U

sh¡dôwr i rtdtonée

High¡qhB

[ ]show üore oothns
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de gouden gloed en stel (op het

tabblad N,lask$ Feather in op

2 pixels. Dit verzacht de randen

van de vrouw en geeft de indruk

van een zachte gloed.
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f\c beste Phoroshop-afbeeldingen z¡n

U ¿, albeeldinsen rvaarin beeld crì \'orm

gecombineerd worden. Dit is daarvoor de ideale

oefening: een Bollnvood-filmposter, Het maken

\¡an een clergelijke afbeelding is iets heel anders

dan het rondschuiven van pixels op het scherm; u

kunt ur'r,fantasie de vrije loop laten. We moeten

eerst enkele Photoshop-filters gebruiken om de

afbeelding een grafisch uiterlijk re geven. Voor

decoratie en textuur gebruiken i,ve een patroonlaag.

voegeu we aangepaste vormen toe, schetsen \,\,e

cOntouren) passen \'ve laagstijÌen toe en maken we

gebruik van een gek lettertipe. Benut de verborgen

mogelijkheden van Photoshop en leef u uitl

il Open de foto. Kopiecr'

de achteigloncllaag

(Ctd/ffi+JJ. \\¡e mocten lat
cxtra mimtc om de afbeelding

clceren; ch'uk clus op D om de

stanclaardklculen te hclstellen

en kies Image ) Canvas

Size. Klik op hct niiddclste

vierkantje van Anchor Xfap en

malkccl Relativc. Ver'andcl de

meetccnlÌeden in Percent cn

voer 20 in vooi zolvel Hcight

als \\¡idth. Contloleer of
Backglound gesclccteer'd is als

canvaskleur.

d I(es Nlagic \\hnd en stcl

op de opticbalk Tolerancc

in op 100, Nlarkccl ContiguoLrs.

lÇik op de achtergloncl achter

het modcl om deze tc selectet'en

en dluk op Backqracc.

Contents

use:Slffif -

f aal
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E DrLrk op Ctd/ffi+D
en kìik op cle

achter'groncllaag. \/oeg

ccn niernvc laag toe

(Crrl/ffi +Shilr+N). l(es Edit
> Fill en sclccteer \\Ihitc in

Contents.

Blendinq

Mode: No¡m¿l

opacity: iôo' v¿
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model. \\¡e zullen dcze laag

iets grafischel makcn en

vereenvoudigen. Ga naar

Filter > Blur > Smart Blur.

Stel de schuiftalk Radius

in op 5 en Thleshold op 37.

Kies High voor Quality en

Nolr¡al voor t\'Iode . Kies

Filter > Artistic > Dry Brush.

Specilicecr de volgende

waarden in het filtervenster":

Br"ush Sizc l, Brush Detail 5 en

Tcxtule 2.

Rã&t sÈ:
tu"ru ;-....-

L........"._

Kopieel de laag

(Ctrl/ffi+) en stel de

overvloeirnodus voor de laag in

op Overlay. Ga naar Filter >

Render ) Lighting Effects.

Klik in de kleurenstaal Light

en kies een diepe goudgele tint.

Draai de lichtcirkel zodat het

liclit van boven kotnt en zorg

ervoor dat de cirkel de hele

afbeelding ornvat. Klik op OK

om de lichtinstellingen toe te

passen.

Flltutposr¡¡.s 173

É,trrta Ér

=ìqrcEE.

d'trdå¡

E;ir¿1r*'-.'l:l.'
dc gerulde laag in het palet

Layers. Kies Gradient op de

u'crkbalk. Kìik op de staal vau

dc voorgrondkleur e¡r kies een

diepe loodoranje tint. Kies

voor de achtergrondkleur een

hcldere oranjegele tint. Klik

in cle Gradient Pickel en kies

Foreglound to Background.

Selcctcer Radial Gradient

op dc optiebalk. Klik in het

midden van de figuuL, houd de

muisknop ingedrukt en sleep

een velloop uaar de t'and vau

de afbeclding.
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E Voeg nu de textLrur

toe. Kies Layer
> New Fill Layer )
Pattern. Klik op OK in het

dialoogvenster en klik in de

staal Pattern. Klik op het

kleine prjltje naal rechts en

kies Grayscale Paper uit het

menu. Kies de saal Fibers

uit de lijst met papierstalen.

Stel de schuifbalk Scale in

op 699. Klik op OK om de

laag toe te passen en stel de

oven'loeimodus in op Color

Burn.
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terug naar de

met het model. \\re

zullen nu een subtiele gloed

toevoeqelì. Ga naar Layer )
Layer Style > Outer Glow.

Klik in het dialoogvenster

LayeL Style op de kleurenstaal

Glol' en kies een felle geeltint.

Velhoog Size tot 133 en

Opacity tot 100%.

kk¡ fl rT ¡l+ ¡

Voeg nu wat tekst toe.

Kies Horizontal Type en

klik in de ondelste helft van

de afbeelding. Velander op de

optiebalk de tekenglootte in

72. Kies een lettertlpe in Font

Face en qp 'Boll¡vood'. Druk

op Return en qp het rvoord

'Bound', Klik op de knop

Cornmit on de tekst vast te

leggen.

Orn de tekst te verrormen

moeterl rve een raster toe-

passen, zodat de lettels uit pixels

bestaan in plaats van \¡ectoren.

Kies Layer ) Rasterize )
Type. Orn de laag te len'ormen

kiest u Edit ) Transform )
Warp. Velsleep de handvatten

van het selectievak. Dluk op

Enter als u klaal henf.

i

t--oK;-l- -1Y\
l e".d l

t
f'l simubte PÌesure

\/oeg een nieul'e laag toe

(Ctrl/ffi +Shift+N) en kies

Lasso op de l'erkbalk. Teken

een ru\\e rechthoekige vor'rn,

iets binnen de buitenste rand

van de afbeelding. Teken deze

vorm losjes, r'oor een met de

hand getekend eflect. Klik op

het tabblad Paths en kies (onder

in het palet) tr{ake \\brk Path

Flo¡n Selection. Kies Brush en

selecteer in de Brush Picker

het penseel Spatter 59 pixels.

Rechtsklik (Ctrl+klik) in liet

palet Paths op \\blk Path en

kies Stloke Path. Kies Brush als

tool en leeg liet vakje Simulate

Plessure.
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Om een extla regel tekst

boven in de poster toe

te voegen dlukt u op D om de

standaaldkleuren te herstellen

en kiest u Holizontal T1,pe. Pas

de tekenglootte aan dool de

tekst te selecteren en de grootte

in te stellen op de optiebalk.

Schuif, met de tool nog steeds

geselecteeld, de tekst naar

de juiste positie door deze te

verslepen. Contloleel de spelling

en druk op Enter om de tekst

t¡ast te leggen

t-- oa-l

ttt¡s@
øPreview

\

h Cn1/ffi+klik op cle

miniatuul voor deze laag^

om een selectie te genereren.

Klik op de voorgondkleur en

kies een lelle oranjetint. Kies

Edit > Fill en kies Foreground

Colol uit Contents. Klil
nogmaals op de staal, selecteer'

een heldere loodtint en kies

Edit > Stroke. Voer 20 in roor'

Stroke \\¡idtli en Outside voor'

T,ocation.

Ga naar"Layer )
Layer Style > Drop

Shadow. Stel in het venster

Drop Shadot,Angle in op 30,

Distance op 53, Spread op

23 en Size op 46. KÌik op de

kleurenstaal Shadol' en kies een

levendige blaul'. Klik op OK

orn cle scliaduw toe te passen.

Plaats de laag Bol\rvood Bound

boven in de laagstapel.
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,o".*Il!!¡ËEe"* :_ryltrylr
d,E-tl¡.¡ ñ¡l ræøI,

\\¡c kunncn wat glitters

toevoegen ntet een

van de spcciale pcnselen van

Photoshop. Kies ecn liclite

geeltint als I'oorgrondkìeur.

Selectcer Brush. Klik in cìe

Brush Picker, blader door de

voorbeclden en selectecl Star

70 pixels. Voeg cen nieuu'e laag

toc. \{et cnkele muisklikkcn

kunt u nn \\'at sterretjes aan de

lettcls toevocgen.
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Hoer,el u'c de postcl

een gr'unuclook l,illcn
gevenJ moeten l'c u,el een

scherpc lancl gebluiken.

\/oeg ecn nieul'e laag toe

(Ctrl/ffi +Shift+N! cn kies

Select > All. I(es n'it als

voorgronclkleur en kics Edit
> Stroke. \/oer 35 pixels in

bij Stroke \Viclth en kics Inside

voor Location.

H Keer telug naar' dc laag

met de stcrlet¡es en kies

Elliptical tr{aLquee. Sleep een

ovalc volm om 'Bol\rvoocl

Bound'. Kies Select >

Transform Selection. Plaats

dc cursor net buiten liet vak

cn clraai de sclectie een beetje.

Dluk op Entcl om de lotatie

cloor te r,oelen.

¡ ir ¡ iì\
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*',* [ff¡¡¡f¡lref
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I RectangeTooi

l] ßou.nded Rectang;le Tool

U

U

IJ

TJ

U

h *r

{¡ ElÍpse rooil

{} notigünfoül

r \ LrneTæl

;þ Custcrra 5h*pe Toel

*. a

ñ
Tcn slottc kiest u Custorn

Shape op dc werkbalk.

(Deze tool kan velborgcn

zljn onder Line of andclc

vormgeleedschappen.) Kies

op de optiebalk een ler,endige

loodtint als voorglonclkleur,

llik op lill Pixcls bij Shape en

klik in de Shapc Pickcr'. Klik op

het kleine pijltje naal lcchts cn

kes All uit het menu. Blader

doo¡ de beschikbare voì'men en

kies File.

I(lik op de laag

Pattcln Fill en \¡oeg een

nicurve laag toc vool dc votrn

(Ctrl/ffi +Shift+N). Slccp

met de geselecteerde tool ecn

vorm Ììet binnen de randen

van de afbeelding. Stel de

ovclvlocirroclus vool de laag

in op Solt Light.

{-

Klik tot slot op de laag

met het model cn kies

BlLrr op de n'erkbalk. Stel

Strength in op I00% (op de

optiebalk) en kies een zaclit

penseel uit de Brush Picker'.

Gebluik het penseel langs de

contouren van het modcl om

deze u,at te verzachten.

ør 1@ülii
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oir;i:,r*
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mt:

¡
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I

ñ
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Ga naar het palet Paths

cn klik (onder in het

'ii
Path en kies Stroke Path uit hct

rnenu. Kies Brusli als tool en

rrarkccr Simulate Pressure. Klik

op OK om het pad te sclietsen.

Sleep \\bLk Path nu naar de

pLullenbak en kccl telug naal

het palet Layers.

palet) op het pictogram Nlake

Work Path Flon Selection.

Kies Brush en selecteer een

kìein, zacht penseel uit de Brush

Picker'. Rechtsklik (CtLl/ ffi +klik)

in het palet Paths op \\¡ork
I

\
\

ii

!

.f\¡Þ /\

-t

ctLl/ffi-klik op de

miniatuur van cle

laae ßolþvood Bouncl en

gebruik Eraser op het rvoord

'Bol$vood', zodat de geschetste

ling achter het rvoold valt.
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J ells het meest onschuldige portret kunt u met

t /Photoshop een duistere en macabere sfeer

geven, In deze oefening leert u hoe u een portret

een overtuigend gothic tintje kunt geven, zodat het

probleemloos als omslag voor de nieuwste roman

van Stephen King kan dienen. De fìlter Lighting

Effects speelt hierbij een belangrijke rol. Met een

aanpassingslaag Hue and Saturation kunt u zelß de

haarkleur van het model veranderen. Extra mysterie

voeg u toe met de filter Glow. Het geheel wordt

aþwerk met een beetje schilderwerk.

H'[./ôr e,ir@î]

MNd 6

Hue naar een waarde van 360.

Sleep Saturation naar 56 en

klik op OK. Klik in het palet

Layers op het laagmasker van

de aanpassingslaag en vul deze

met Edit > Fill, met Black

geselecteerd in Contents.

*lH l t ò:ì
l+. 1 '' @)

:Kopieer eerst de

achtergrondlaag

(Crrl/ffi+J). Om her haar re

kleuren kiest u Layer ) New

Adjustment Layer > Hue

and Saturation en klikt u

op OK. Markeer het vakje

Colorize en sleep de schuilbalk

Kies Brush op de

werkbalk en selecteer

een zacht penseel uit de

Brush Picker. Controleer of de

voorgrondkleur wit is en begin

voorzichtig over het haar te

schilderen om het rood van de

bijbehorende aanpassingslaag

tevoorschijn te halen. Verlaag

de dekking van het penseel voor

de lolùen die over het gezicht

vallen. (Gebruik hienoor een

zeer klein penseel.) Hier ziet

u het laagmasker geïsoleerd,

met het wit dat ik erop heb

geschilderd. Kies nu Layer )
Merge Down.

:fl

iF

Voeg wat lichteflecten toe.

Kies Filter > Render
> Lighting Effects. Kies

Spodight voor Light Type en

klik in het voorbeeldvenster op

een van de handvatten van de

lichtcirkel. I)raai rle lichtcirkel

tegen de klok in totdat het

licht van boven komt. Maak

de cirkel iets groter (zoals in de

schermafbeelding). Stel Intensity

in op 35 en Focus op 69. Kliì<

op OK.
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Kopieer de laag

(CtLl/ffifl en druk op

D om de standaardkleuren te

herstellen. Kies Filter > Distort
> Diftrse Glow. Gebruik deze

instellingen: Grainines 0, Glow

Amount 16 en Clear Amount 5.

Verander de overvloeimodus in

Hard Light,

Voeg een nieuwe laag toe

(Ctd/ffi+Shift+Nl en kies

Brush. Klik in de Brush Picker,

dluk op het kleine pijlde naar

rechts en kies Reset Brushes.

Blader door de penselen en

kies Rough Round Blistle. Stel

de oven4oeimodus voor deze

Schilder met hetzellde

penseel een ruwe lijn om

het linkeroog. (Vermijd het wit

van het oog zell) Schilder nu

een beede over de lippen.

Ere ì';;* rt
u---- - 5¡

fkkrttu I
h¡dÊ3 

__

-rt_.
nieuwe laag in op Soft Light.

Kies een donkere blauu,tint

ol zrvart als voorgrondkleur.

Schilder (met een dekking

van 50%) rond de ogen. Ga

willekeurig te werk, om de

indruk van uitgelopen mascara

te weklen.

Voeg een nieuwe laag toe

(Ctrl/ ffi +Shift+l\. Kies

in de Brush Picker een groot,

lond, zacht penseel en selecteer

zwart als voorgrondkleur.

Vergroot het penseel tot 900

en schilder fwee grote zlvarte

strepen over de a{beelding

GorHlc PoRTRETTEN 179

lø t'E*w

tudls ED I pùeÈ

(maar niet over de ogen). Kies

Filter>Blur)Gaussian
Blur en gebruik een Blur

Radius van lB,7 pixels. Stel de

overdoeimodus voor deze laag

in op Soft Light. Kies tot slot

Layer > Flatten Image.

#ffi

i Preet:

hpdLeveb

ill-.r too@.]i

M Pr€ww

255

OuÞutLêwb:

255

E Keer terug naar de laag

met het lichteffect en

kies Image > Adjustments
) Levels. Voer 0.70 in in het

middelste invoervak en klik op

OK. Klik op de bovenste laag

en kies Image > Adjustments
) Levels. Voer de volgende

rvaarden in in de inr,oervakken:

0, 0.83 en 235.
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Sr'l ELToTT$EN UAtrl PHoTostlo P

AutoColor/Automatischekleur , ff +Shift+B ,Ct,l+Sh¡tt+S

Auio Contrast/Autocontrast

Gamut Warning/Kleuromvang-

waarschuwing

Grid, show or hide/Rasler lonen of

verbergen

ffi +\ + Shlft + L Ctrl+Alt+Shift+L

Ctrl+Shift+L

Clrl+[of]

Ctrl+Shift+[of]

Ctrl +Ali+0

Backspace

Ctrl + W

Ctrl +Alt+W

Clrl + B

Ctrl+Alt+B

Ctrl+Shift+K

clrl+cofF3

Ctrl+Shift+C

Ctrl +Alt+G

Ctrl + [/

Ctrl+Alt+iV

Ctrl+XofF2

Ctrl +Shift+U

Cir¡ + D

Ctrl + 0

Ctrl +Alt+X

Ctrl + H

Ctrl+Shift+F

ctrl+Alt+Dofshift+F6

Ctrl+Alt+Sh¡ft+l

shift + F5

Ctrl +Alt+ Backspace

Ctrl+ F

Ctrl +Alt+F

Ctrl + 0 (nul)

Ctrl + T

Ctrl +Shift+Y

Guides, show or hide/Hulplijnen tonen

of verberqen ß + I (puntkomma)

Help/Help

Hue/Saturation/Kleurtoon/Verzadiging

Hue/Saluration, previous settings/

Kleurtoon/Verzadiging, vorige inst

lnverse Selection/Selectie omkeren

lnvert/Negatief #+l

Keyboard Shorlcuts/Sneltoets ffi+\+Shift+K

Layer Via Copy/Laag via kopiëren

Layer Via CuVLaag via knippen

Levels/Niveaus

Levels,previous settings/Vorige inst,

Liquify/Uitvloeien H+Shift+x

Lock Guides/Hulpl¡nen vergrendelen

Merge Layers/Lagen samenvoegen ffi+E

lVlerge Visible/Verenigen

New/Nieuw

New Layer/Nieuwe laag ffi+Shift+N

0pen/0penen *+0
0pen As/Openen als

Page Setup/Pagina-instelling #+Shift+P

Paste/Plakken H+vofF4

Paste into/Plakken in S+Shift+V

Path, show or hide/Pad, tonen of

verbergen æ+Shift+H

Patlern Maker,/Patronen maken

Preferences/Voorkeuren

Preferences, last panel/Laatste S+\+K
PrinVAfdrukken

Print One Copy/Print een kopie

Ctri + ; (puntkomma)

AutoLevels/Niveausbepalen i ffi +Shift+L

Bring Fomard/Send Backward/Naar

voren/Naar achteren ffi+[of]

Bring to FronVSend lo Back/Op voor-

grond/0p achtergrond *+Shift+[of]

Browse/Zoeken

Clear Selection/Selectie verw¡deren Backspace

Close/Sluiten ffi+W

Close All/Alles sluiten ffi+\+W

Color Balance/Kleurbalans *+B

Color Balance, previous

balans, vorige instellingen ffi+\+B
Color Setiings/Kleuinstellingen H+Shift+K

Copy/Kopiëren S+CofF3

Copy lúerged/Verenigd kopiêren ffi+Shift+C

Create Clipping lt/ask/Nw knipmasker S+\+c
Curyes/Curuen *+M

Curves, use previous settings/Curven

vorige instellingen

CuVKnippen

Desaturate/Minder verzadiging æ+Shift+U

DeselecVDeselecteren *+D

ExiVATsluiten S+0

ExtracVExtraheren

Exkas, show or hide/Extra's tonen of

verbergen

Fade Filter/Vervagen filter

Feather Selection,/Doezelaar

File lnf o/Bestandsinf o S+\+Shift+l

Fill/Vullen

Fill from History/Vullen in Historie *+\+Delete

Filte¡ repeat lasVFiller, laalste herh. ff+F

Filte¡ repeat with new settings/Filte¡ I

herhalen met nieuwe instellingen S+\+F
Fit on Screen,/ln venster S + 0 (nul)

Freeïransform/Vr¡etransTormalie I ffi +T

F]

Clrl+Alt+L

Ctrl + U

ctrl +Alt+u

Clrl + Shift + I or Shift + F7

Ctrl + I

Ctrl+Alt+Sh¡ft+K

Ctrl + J

Ctrl+Shift+J

Ctrl + L

Print with Preview/Af drukvoorbeeld

Proof colors/Kleuren proef drukken

Release Clipping lVask/Pas uitknìp-

masker toe

ReselecVOpnieuw seleteren

Revert/Vorige verie

Rulers, show or hide/Linialen, tonen of

verbergen

Save/0pslaan

Save Tor web/Opslaan voor web

Save As/Opslaan als

ffi+\+P

Ctrl+Shift+X

Ctrl + Alt + ; (puntkomma)

Ctrl + E

Ctrl+Shift+E

Ctrl + N

Ctrl+Shift+N

Ctrl + 0

Ctrl+Alt+Shìft+0

Ctrl+Shift+P

Ctrl+VofF4

Clrl+Shift+V

Clrl+Shift+H

Ctrl+AIt+Shift+X

Ctrl + K

Ctrl +Alt+K

Ctrl + P

Ctrl+Alt+Shift+P

Ctrl+Alt+P

Ctrl + Y

Ctrl +Alt+G

Ctrl +Shift+D

t12

Ctrl + R

Ctrl + S

Ctrl +Shift+Alt+S

Ctrl +Shift+S

S+Shift+Y

ffi+\+lV

H+xofF2

S+\+X

S+H

æ+Shift+F

8+\+DofShilt+F6

shift + F5

ffi+\+0

Help

ffi+u

*+\+U
H+Shift+lorshift+F7

ffi +J

*+Shiït+J

t+L

S+\+;(puntkomma)

X+\+L

#+Shift+E

*+N

ffi+\+Shift+X

H+K

ffi+P

*+\+Shift+P

ff+Y

S+\+G
ffi+shift+D

F12

S+R

*+S

ff+Shift+Option+S

H+Shift+s

S+A

P*otoshqp,$84 llïaeifll*sh Fåstssh¡g,ËSl'ffiirdsws,Blaampdneht

Y + ' (apostroT) Ctrl +'(apostrof)

Select All/Alles seleteren Ctrl + A



Snap/lúagnetisch

Step Backwards/Stap terug ffi+\+Z

Step Forwards/Stap vooruit *+Shift+Z

Transform Again/0pnieuw transf orm, ffi+Shift+T

Undo/Redo, toggìe/0ngedaan maken ffi+zorF1

View Actual PixelsÂVeergave

werkelijkepixels

8+Shift+;(puntkomma) Ctrl + Shift + ; (puntkomma)

Ctrl +Alt+Z

CIil+Z

ffi+\+0(nul) ctrl+Alt+0(nuD

S + + (plus) or * +=(isleken) Ctrl + + (plus) or Ctrl +=(isleken)

Ctrl + - (minus)

Ior]

Shilt+[of] shift+[of]

i Alt + klik op pictogram Healing Brush

r ofShift+J

of Shift + B

AIt + klik op pìctogram Eraser

of Sh¡ft + E

Cycle through color choices/Bladeren

door kleurkeuzes

Delete swatch from paleite/Staal uìt

palet verwijderen

Display Fill dialog box/Dialoogvenster

Fill weergeven

Fill layer with background color bui

preserve transparancy/Laag vullen met

achtergrondkleu¡ met behoud van

ìransparantie

Fill Iayer with foreground color shift+\+Delete

vullen met voorgrondkleur met
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Shift + klik op kleurenbalk Shift + klik op kleurenbalk

\ + klik op staal Alt + klik op staal

Sh¡fi + Delete of Shift + F5 Shift + Backspace of Shift + F5

shift+ff+Delete Shift+Ctrl+Backspace

ctrl +shift+z

Ctrl+Shift+T

Alt +klik op pictogram Focus

of Shift + R

i AIt + klik op pictogram Rubber

of Shift + S

Alt + klik op pictogram Toning

of Shift + 0

Fill selection on any layer with back-

ground color/ Selectie op een laag

vullen met achtergrondkleur

Zoom ln/lnzoomen

Zoom 0uVUitzoomen * + - (minus)

Brush size, decrease/increase,/Pen-

seelgrootte, groter/kleiner

fofl

Brush soft ness/hardness/Zachtheid/

hardheid penseel, meer/minder

Cycle through Healing Brush Tooh/Bla-ì \ + klik pictogram Healing Brush

deren door Heafing Brush Tools r of Shift + J

door Painìbrush Tools of Shift + B

Cycle through Eraser Tunctions/Blade-

ren door Eraser-functies

\ + klik op pictogram Focus

o,f Shift + R

ti
Cycle through Paintbrush tools/Blade- i \ + klik 0p pictogram Paintbrush r Alt + klik op piclogram Paintbrush

van lransparantie

S + Delete

ffi+\+Delete

Shìft+Alt+Backspace

Ctrl + Backspace

Alt t Backspace

Ctrl+Alt+Backspace

Alt + klik op kleurenbalk

Clrl + klik op staal

Klik op kleurenbalk

ì K¡iK op staal

Cycle through Focus Tools/Bladeren

door Focusìools

Cycle throughRubber Slamp options/

Bladeren door Rubber Stamp-oplies

Cycle through Toning ïools/Bladeren i

door Toning-tools 
i

Delele Shape Trom Brushes palette/ i \ +klik op penseelvorm

Verwijder vorm urt palel Brushes

Display crosshair cursor/Draadkruis-

curs0r weergeven

Display Fill dialog box/Dialoogvenster

Fill weergeven

Paint or edit in a straight line/ln rechte

lln schilderen of bewerken

Reset to normal brush mode/

Normale penseelmodus herstellen

Select background color tool/Iool voor

achtergrondkleur selecteren

Seì opacity, pressure or

Alt + klik op penseelvorm

Caps Lock Caps Lock

shift + Delete Shift + Backspace

Klik en shift + klik Klik en Shift + klik

Shift+\+N Shift+Alt+N

\ + Pipet tool + klik Alt + Pipet tool + klik

Tool voor schilderen of bewerken + i Tool voor schilderen o{ bewerken +

cijfertoetsen (b¡v 0 = 1 000/0, i c¡fertoetsen (bijv 0 = 1 000/0,

I =00/o,4enSsnelachter I I = 100/o,4en 5 snel achter

elkaar=450/o) r elkaar=450/o)

Fill selection or layer with Toreground

color/Selectie op een laag vullen met

voorgrondkleur

0ption + Delele

Fill selection with source state in

Hislory palette/Selectie vullen met

bronstatus in palet Hislory

Lift background color lrom color bar at \ + klik op kleurenbalk

bottom of Color palette/Selecteer

achtergrondkleur uit kleurenbalk onder het

palet Color

Lift background color from Swatches

palette/Selecteer achtergrondkleur uìt

palet Swatches

S + klik op staal

Lift foreground color from color bar

at bottom of Color palette/Selectee¡

voorgrondkìeur uii kleurenbalk onder in

het palet Color

Klik op kleurenbalk

Lift foreground color from Swatches

palelte/Selecleer voorgr0ndkleur uit

palet Swatches Klik op staal

\ + klik op pictogram Rubber

Stamp of Shìft + S

\ + klik op pictogram Toning

of Shift + 0

\ +klik op pictogram Eraser

of Shift + E

king, druk of belichting selecteren
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Align letl center or righV Links, in het

midden of rechts uitlijnen

Align lop, center or bottom/Boven,

halverwege of onder uitl¡nen

Edil text layerllekstlaag bewerken

l\4ove type in imageÆekst in afbeel-

ding verplaatsen

Leading, increase/decrease 2 pixels

lntedinie vergroten/verkleinen met

2 pixels

\ + pultjestoets

Leading, increase/decrease by

10 pixels/lnterlinie vergroten/verklei-

nen met 10 pixels

Select all texVAlle tekst selecteren

Select word,, line/lVoord, regel, alinea

of hele tekst selecteren

Select word to left or righVWoord

of rechts selecteren

Toggle Underlining

in- of uitschakelen

Toggle Strikethrough on/ oll / Door

strepen in- of uitschakelen

Toggle Uppercase on/offlBovenkast

in- of uilschakelen

Toggle Superscript onlof f/Superscript

in- of uitschakelen

Toggle subscript on/offlSubscript in-

of uitschakelen

Type size, increase/decrease 2 pixels

/lekengrootte wijzigen met 2 pixels

Type size, increase/decrease 1 0 pixels

Tekengroolte wijzigen met 1 0 pixels

Add point to N4agnetic seleclion/Punt

toevoegen aan lúagnelic-selectie

Ctrl+Shif1+U

Ctrl+Shift+/

Ctrl+Shift+K

Ctrl +Alt + Shift + + (plus)

Ctrl+Shift+<of>

Ctrl +Shift+Alt+<oÞ

Klik met tool lVagnetic Lasso Klik met tool [/agnetic Lasso

Clone seleclion/Selectie kloneren

Clone selection in 1 -pixel increments/

Selectie kloneren met 1 pixel

Clone selection in 1 0 pixels

Selectie kloneren met 1 0 pixels

Close lvlagnetic selection with straight

segmenVMagnetic-selectie sluiten

recht segment

Constrain marquee lo square or circle/

Selectie beperken tot vierkant of cirkel

Cycle through Lasso Tools/Bladeren

door Lasso-tools

Cycle through lVarquee

door lVarquee-tools

Delete last point added with lr/agnetìc

Lasso lool/Verw¡der laatste met

N4agnetic Lasso toegevoegde punt

Deselect alllAlles deselecteren

Draw from center with lVarquee tool/

Met lúarquee uìt middelpunt tekenen

Feather selection/Selectie doezelen

lncrease or reduce magnetic Jasso

detection with/Detectiebreedte Mag-

netic Lasso vergroten/verkleinen

lVove copy of selection/Kopie van

selectie verplaatsen

Move selection area in 1 -pixel

increments/Selectiegebied verplaatsen

met stappen vanl pixel

l\love selection area in lO-pixel

increments/Selectiegebied

metstappen van 10 pixels

Reposition s election while creating/

Herpositioneer selectie tijdens maken

Horizontale tekst

+Shift+Ctrl+L,CofR

Verticale tekst

+ Shift + Cirl + L, C ofR

Dubbelklik op'T' in palet

Layers

Cmd + sleep tekst terw¡l Type

geselecteerd is

Alt + pijltjestoets

Ctrl +Alt+ e of+ (linker- of

rechterprll)

Ctrl + A

Dubbelklikken, driemaal klikken

vìermaal klikken, vijfmaal klikken

Ctrl + Shift + e or + (linker- of

rechterpljl)

\+dubbelklikof \+
Return

Delete

Spatiebalk + slepen

Alt + sleep selectie met Move

of Ctrl + Alt + sleep met andere tool

Ctrl + Alt + plltjestoets

Ctrl + Shift + Alt + pijltjestoets

All + dubbelklik of Alt + Enter

Druk op Shift trldens het tekenen

van de vorm

Alt + klik op pictogram Lasso of

Shift + L

Alt + klik op pictogram Marquee of

Shift + M

Backspace

Ctrl + D

All + slepen

Ctrl+Alt+Dofshift+F6

I of ] (vierkante lraken)

Slepen met lúove + Alt

Selectie + pll{estoets

Selectie + Shift + pijltlestoets

Spaliebalk + slepen

Ctrl+Shift+D

Add or substract from selectionÆoe-

voegen aan of afhalen van select¡e

Selectielool + Shift of

\ + slepen

Selectie-tool + Shift of

Alt + slepen

Escape

Reselect after deselecting/Herselec-

teren na deselecteren

Substract from selection/Afhalen van

selectie

#+Shifi+D

Reverse seleclion/Selectie omkeren ffi+shift+loTShift+F7 Ctrl + Shift+ I of Shift + F7

Seleci alllAlles selecteren Ctrl + A

Select Move tool/Move-tool selecteren
Cancel Polygon or lVagnetic

Polygon- of Magnetic-selectie

Change lasso tool to irregular Polygon

tool/Lasso veranderen in onregelma-

tige Polygon-tool

+shift+æ+L,cofR

Horizontale leksl

Vedicale tekst

+Shift+ff+L,CofR

Dubbelklik op'ï' in paleÌ

Layers

S + sleep tekst terwrll Type

geselecteerd is

ffi+\+ eof+(linkerof

rechterpijl)

æ+A

Dubbelklikken, driemaal klikken,

viermaal klikken, vijf maal klikken

fi + Shift + e of + (linker- of

rechterp¡l)

S+Shift+U

*+Shift+/

S+Shift+K

ffi+\+Shift+ + (plus)

ff+Shift+<oD

S+Shift+S+<of>

Tekst Photoshop C$4 Macintosh Photoshnp 8S4 Windows

\ + sleep seleclie met Move oi

fi + \ + sleep met andere tool

\ + plllestoets

S+\+pijltjestoets

Druk op Shift tijdens het tekenen

van de vorm

\ + klik op pictogram Lasso of

shift + L

\ + klik op pictogram Marquee of

Shift + lV

*+D

Option + slepen

ffi+\+DotShift+F6

I of ] (vierkante haken)

Slepen met N/ove + \

Selectie + pijltlestoets

Selectie + Shift + pijltjestoeis

ffi+A

\ + slepen

Selectie Photoshop CS4 Macintosh Photoshop CS4Windows

\ + klik met Lasso

$electie Photoshop CS4 Macintosh Photoshop tS4 Windows

Escape

Alt + klik mei Lasso

Alt + slepen



Add spol color channel/Steunkleur-

kanaal toevoegen

Add to cunent layet

aan huidige laagselectie

Clone selection to new layerlSelectie

kloneren naar nieuwe laag

Convert {loating selection to new

layerlZwevende selectie converteren

naar nieuwe laag

Copy merged version oi selection to

clipboard/Samengevoegde versie van

selectie kopiëren naar Klembord

Create new layer, show layet options

dialog box/Nieuwe laag maken,

in palet Layers of Ctrl + Shift + N

Create new layer under target layer/

Nieuwe laag maken onder doellaag

Display or hide Layers palette/Palet

Layers weergeven of verbergen

Disable specific layer effect/style/

Specif ieke laagstijl/-ef f ect

N/ove layer effect/style/Laagstijl/

-elfect verplaatsen

Duplicate layer ef f ect/style/Kopieer

laageffect/-stijl

Edit layer slyle/Laag stijl bewerken

Edit layer effecVstyle/Laagst¡l/-ef f ect

bewerken

Selecl cunent layer and layer below/

Selecleer huidige laag en laag eronder

Select cunent ìayer and layer above/

Selecteer huidige laag en laag erboven

Group neighboring layers/Naburige

lagen groeperen

Iniersect wilh cunent layer section/

Kruisen met huidige laagselectie

Load layer as selection/laad laag

als selectie

Create Clipping lvlask/B¡sn¡dings-

Ctrl + klik op paginapictogram

onder in palel Channels

Shift + Ctrl + klik op laag of

miniatuur in palet Layers

Ctrl + J

ctfl+shift+J

Clrl+ Shift + C

Alt + klik op paginapictogram onder

in palet Layers of S + Shift + N

Ctrl + klik op paginapictogram onder

in palet Layets

F7

Alt + kies opdrachi uit menu

Layer ) Effects

Shìft + sleep effecVstìjl naar

Shift + sleep effecVsttjl naar

doellaag

Alt + sleep effecVstijl naar

doellaag

Dubbelklik op ìaag

Dubbelklik op laagstrll/-effect

shift+Art+[

Shrft+Alt+l

Ctrl + G

Shifi + Alt + Ctrl + klik op laag of

miniatuur ìn palet Layets

Ctrl + klik op laag of miniatuur

in palet Layers

Alt + klik op horÞontale l¡n

in palet Layers

Merge all visible layers/Alle zichtbare

lagen samenvoegen

lVerge layer with next layer down/Laag

samenvoegen met onderliggende laag

Move conienis o.f layerllnhoud van

laag verplaatsen

lrlove contents of a layer in 1 -pixel

increments/lnhoud van laag met 1

verplaatsen

lVove contenls of layer in 1 0-pixel

increments/lnhoud van laag met

1 0 pixels verplaatsen

Move shadow when Effect dialog box

is open/Schaduw verplaatsen als

venster Effect geopend is

Ilove to next layer above/Verplaatsen

naar bovenliggende laag

lVove to next layer below/Verplaatsen

naar onderliggende laag

I/oves target layer down/up/Doellaag

naar boven/onderen verplaatsen

Moves target layer

boven/onder in stapel plaatsen

Preserve transparency of acllve layer/

Transparantie actieve laag behouden

Reiain intersection of transparency

mask and selection/Kruising transpa-

rantiemasker en selectle behouden

Subtract transparency mask from

selectionÆansparantiemasker af halen

van selectie

Subtract Trom current layer selection/

Afhalen van huidige laagselectie

Switch between independent color and

masks channels/Schakelen tussen

onafhankelijke kleur- en maskerkanalen

Switch between layer effects/

Schake{en tussen laageffecten

in venster Effects

Switch io composite color /Schakelen

naar samengestelde kleurenweergave

Ungroup neighboring layers/Groep van

naburige lagen opheflen

View single layer by itself/Enkele laag

bekijken
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Ctrl +Shift+E

Ctrl + E

Sleep met Move of Ctrl

+ sleep met andere tool

Ctrl + prlltjestoets

Ctrl + Shift + plltjesioets

Slepen in af beeldingsvenster

Ari+l

Alt+[

Ctrì+[of]

Ctrl+Shift+lofl

Ctrl+ShiÍt+Alt+klik

op laagnaam

Ctrl + Alt + klik op laagnaam

Alt + Ctrl + klik op laag of

miniatuur in palet Layers

Ctrl + I tot en met Ctrl + I

Ctrl + 1 tot en met Ctrl + 0 (nul)

Ctrl + - (iilde)

Ctrl+Shift+G

Alt + klik op oogpiciogram ìn

palet Layers

Shift+\+l

#+c

Shilt+ \ + ffi + klikop laag of

miniatuur in palet Layers

* + klik op laag of miniatuur

in palet Layers

\ + klik op horizontale lijn

palet Layers

ffi+J

ffi+Shift+J

ffi+Shift+C

\ + klik op paginapictogram onder

Layer Options weergeven

# + klik op paginapictogram onder

in palet Layers

t7

\ + kies opdracht uit menu

Layer ) Effects

Shift + sleep effecvstijl naar

Shift + sleep effecVstijl naar

doellaag

\ + sleep effect/stijl naar

doellaag

Dubbelklik op laag

Dubbelklik op laagstijl/-effect

shìft+\+[

I + klik op paginapictogram

onder in palet Channels

Shift + ffi + klik op laag of

miniatuur in palet Layers

Lagen en kanalen Photoshop C$4 Macintosh Photoshop C84 Windows

S + - (tilde)

*+Shift+G

\ + klik op oogpictogram in

palet Layers

*+Shift+\+klik
op laagnaam

ffi+\+kìikoplaagnaam

\ + S + klik op laag of

miniatuur in palet Layers

*+ltotenmet ffi+9

*+ltotenmet ffi+0(nul)

Slepen in a.fbeeldingsvenster

\+l

\+[

ffi+[of]

æ+Shift+[of]

ffi+Shift+E

ó+E

Sleep met Move of

fi + sleep met andere iool

S + pijltjestoets

ffi +Shift+pijltjestoets

tagen en kanalen Photoshop tS4 Macinlosh Photoshop GS4 Windows

masker maken
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Add channel mask to selection/Kanaal- S + Shift + klik op kanaalnaam Ctrl + Shift + klik op kanaalnaam

masker toevoeqen aan selectie

in het palet Channels

Create layer mask from selection Klik op maskerpiclogram Klik op maskerpictogram

outline/Laagmasker maken van

Create layer mask that hides selection/ Alt + klik op maskerpictogram

Laaomasker maken dat

Disable layer mask/Laagmasker

uitschakelen

Shift + klik op miniatuur Shift + klik op miniatuur laagmasker

Enter or exit 0uick i\¡1ask mode/N4odus 0

Ouick lvlask in- of uitschakelen

lntersect a channel mask and Clrl + Shift + Alt + klik op

Een kanaalmasker en selectie kruisen kanaalnaam

Switch focus from image lo layer S + \ (backslash) Ctrl + \ (backslash)

Focus van afbeelding naar laaqmasker

Switch focus from layer mask to ffi + - (tilde) Ctrl (tirde)

Focus van laagmasker naar afbeelding

Add layer mask to selection/Laag-

masker toevoegen aan selectie

Change Ouick i\/ask color overlay/

Kleurdekking 0uick lt/ask wijzigen

Convert channel mask to selection

outline/Kanaalmasker omzetten in

selectie

Convert layer mask to selection

Laagmaskers omzetten in seleclie

Create channel mask filled with black/

l\y'et zwart gevuld kanaalmasker maken

Create channel mask from selection

outline/Kanaalmasker van selectie

Create channel mask from selection

outline and set optoions dialog/Kanaal-

masker maken van selectie en optie-

venster weergeven

Toggle link between layer and layer

mask/Koppeling afwisselen tussen

en laagmasker

View channel mask as Rubylith overlay/

Kanaalmasker als Rubylith-dekking

weergeven

View layer mask as Rubylith overlay/

Laagmasker als Rubylith-dekking

weer0even

* + Shift + klik op miniatuur

laagmasker

S + klik op kanaalnaam in

paletChannelsof ffi+\+
nummer (1 tot en met 0)

Klik op maskerpictooram onder

in het palet Channels

\ + klik op maskerpictogram

ffi+Shift+\+klikop

kanaalnaam

Klik in paleì Layers op

miniatuur laag of laagmasker

Klik op oogpictogram van

kanaalmasker in het palet Channels

Ctrl + Shift + klikop miniatuur

laagmasker

Dubbelklik op pictogram Ouick lVask

Ctrl * klik op kanaalnaam in

palet Channels of

Ctrl + Alt + nummer (l tot en met 0)

Ctrl + klik op miniatuur laagmasker

o{Clrl + Alt + \(backslash)

Klik op paginapictogram

onder in het palet Channels

Klik op maskerpictogram onder

in het palet Channels

Alt + klik op maskerpictogram onder

in het palet Channels

Klik in palet Layers op

miniatuur laag of laagmasker

Klik op oogpictogram van

kanaalmasker in het palet Channels

lVagnetic/Freeform-selectie annuleren

Close magnetic selection/lvlagnetic-

seleclie shriten

Close magnetic selection with straight

segmenVl\ilagnetic-selectie sluiten met

rechl segment

Deactivate path/Pad deactiveren

Delete last point added with Pen tool or

lúagnetic Pen tool/Laatste met Pen oT

Magnetic Pen toegevoegde punt

Draw Treehand path segment/Segment

uit vrije hand tekenen

Hide path toggle (it remains active)/

Pad verbergen/weergeven

lúove selected points/Specif ieke

verplaatsen

Save path/Pad opslaan

Select entire path/Hele pad selecteren

Select multiple points in path/lVeerdere

punten op pad selecteren

Select Pen tool/Pen-tool selecteren

i\,4ake active path a selection/Actieve

pad omzetten in selectie

Constrained distort for persp, effecV

Beperkte vertekening perspectieTef fect

Constr distort Tor symm, persp, effecV

Bep, vert. symmetrisch

Freely transform with duplicate data,/

Vr¡e transf. met gekopieerde gegevens

Freely transform selection or layerl

Selectie of laag vrij lransformeren

Replay last transf ormation/Laatste

fansformatie opnieuw uitvoeren

Rotate image/Af beelding draaien

(altrld verhoudingsgew¡s)

\ + dubbelklik

Delete

Sleep punt met Direct Selection

of S + sleep met Pen

Escape

Dubbelklik met lr4agnetic Pen of

klik op het eerste punt op het pad

Alt + dubbelklik

Klik in een leeg gedeelte van het

palet Palhs

Backspace

Teken met Freeform Pen of

Alt + sleep met

l\y'agnetic Pen

Ctrl+Sh¡ft+H

Sleep punt met Direct Selection

of Ctrl + sleep met pen

Dubbelklik op Work Palh-item

in palet Paths

Alt + klik op pad in palet Paths

Ctrl + Shift + klik met pen

0
P P

Ctrl + T

Shift + \ + klik op minialuur

laagmasker oT druk \ (backslash)

Shjft + Alt + klik op miniatuur

laagmasker o,f druk \ (backslash)

S + Return

ffi+Shift+\+sleep
hoekhandval

ff+T

Ctrl + Enter

Ctrl + Shift + sleep hoekhandvat

Ctrl+Shift+Alt+sleep

hoekhandvat

ff+\+T

+

Vew layer mask independently of

image/Laagmasker los weergeven

Vlew 0uick l\4ask independently

oT image/Ouick Mask los weergeven

Klik op bovenste oogje in

palet Channels of druk - (tilde)

Alt + klik miniatuur laagmasker

in palet Layers of druk \ (backslash)

gevolgd door - (tilde)

Klik op bovenste oogje in

palet Channels of druk - (tilde)

ffi+shift+T Ctrl+Shift+T

ffi + klik op miniatuur laagmasker

offfi+\+\(backslash)

Klik op paginapictogram

onder in het palet Channels

\ + klik op maskerpictogram

Dubbelklik op pictogram 0uick

,Fllcla$çt3i$f$a#tasb Phatsslnp,û54.1ÈJftda$€lll***ers

Escape

Dubbelklik met lvlagnetic Pen of

klik op het eerste punt op het pad

Klik in een leeg gedeelte van het

palet Paths

Teken met FreeJorm Pen of

\ + sleep met

lúagnetic Pen

S+shift+H

\ + klik op pad in palet Paths

Dubbelklik op Work Palh-item

in palel Paths

ffi + Sh¡ft + klik met pen

* + Shift + sleep hoekhandvat

ffi+\+T

\ + klik miniatuur laagmasker

in palet Layers of druk \ (backslash)

gevolgd door - (tilde)

Sleep buiten begrenzing Sleep buiten begrenzing
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F9 of Alt + F9Select Crop tool/Crop Selecteren

Constrain axis/As inperken

Create guide/Hulplrln maken Sleep vanuii liniaal

Display or hide grid/Raster ffi +'(apostrof)

Display or hide guides/Hulplrlnen

weergeven/verbergen

Display or hide info palette/Palet lnfo

weergeven/verbergen

Display or hide rulers/Linialen

weergeven/verbergen

Lock or unlock guides/Hulplijnen

vergrendelen/ontgrendelen

Snap guide to ruler tick marks/Hulplqn

laten springen naar liniaalmarkeringen

Toggle snapping/Verspringen in- of

uitschakelen

Toggle horizontal guide to

zonlale hulplijn omzetten in verticale

Draw square slice/Vierkant segm. Shift + slepen

Draw Trom center outward/Van middel- \ + slepen

DUnt naar buiten tekenen

Draw square slice from center outward

Vierkant segment vanu¡t middelpunt tek,

0pen slice's conÌextual menu/Snel-

menu segment weergeven

Reposition slice while creating slice/

Segment herpositioneren lijdens

ïoggle snap to slices onloffl Springen

naar segmenten inl uitschakelen

Clone ligh't in Lighting Effects dial,

Licht kloneren in venster Light, Eff,

Shift++sleephandvat

Sleep vanuit liniaal

Ctrl +'(apostrof)

Ctrl + I (punìkomma)

Ctrl + R

Display or hide Actions palette/ Palet

Actions weergeven/verbergen

Display or hide all palettes, toolbox,

statusbar/Alle palelten, toolbox, status-

balk weergeven/verbergen

Hide toolbox and status barlloolbox en

statusbalk verbergen

lvlove a panel out of a palette,/Tabblad

uit palet verplaalsen

Revert to saved image/Tetugkeren naar

opgeslagen afbeelding

I 000/o magnification/ 1 00o/rvergroling

ï+F9

Tab, Shift + lab

Tabblad slepen

Dubbelklik op Zoom of

ffi+\+0(nul)

Tâb, Shift + Tab

Tabblad slepen

F12

Dubbelklik op Zoom of

Ctr¡+All+0(nul)

Dubbelklik op Hand of

Ctrl + 0 (nul)

Home of End

Spatiebalk + slepen of sleep

weergave in palel Navigator

Page Up of Page Down

Shift + Page Up of Page Down

Ctrl + + (plus) of - (minus)

Ctrl + sleep over voorbeeld in

palet Navigalor

TabTab

F8

Delete

t+\+F

Ctrl + Alt+ ; (puntkomma)
Fits image in window/Afbeelding

inpassen in venster

Druk op Shift tijdens slepen
N4oves view to upper left corner or Diagonale pijltjes

Ctrl + Shift + i (puntkomma)
right cornerÄVeergave verplaatsen naar

hoek linksboven of rechtsonder

Scrolls image wilh hand tool/Afbeelding
Drukop Alttijdens slepen

verschuiven met Hand

Scrolls up or down 1 screen/l unit

omhoog of omlaag

Shift + slepen

Scrolls up or down 1 0 units/l 0 units

omhoog of omlaag

Alt + slepen Zooms in or ouvln- of uitzoomen

Zooms in on specified area of an

Alt + Shift + naar buiten slepen lnzoomen of specifiek gebied van afb,

Klik met rechlermuisknop op

segment
Undo/redo loggle/0ngedaan maken/

opnieuw uitvoeren, schakelenSpatiebalk + slepen

Help/Help

Control tijdens tekenen segment 
CuVKnippen

Copy/Kopièren

Paste/Plakken

Alt + sleep licht
Display or hideBrushes

weergeven/verbergen

Delete
Display or hide color palette/Palet

weergeven/verbergen

Ctrl+Alt+F
Display or hide Layers palelte/Palet

Layers weergeven/verbergen

Ctrl + F
Display or hide lnfo palette/Palet lnfo

weergeven/verbergen

Display or hide Actions palette/Palet

Actions weergeven/verbergen

F1

Deleie Lighting Effects lighVLicht van

Lighting Effects vemr1deren

Repeat filer with different seltings/

Filter herhalen met andere instellingen

Repeat filter with previous settings/

Filter herhalen met vorige inslellingen

Reset options inside Corr. Filter/0ptie-

waarde herstellen in venster Corr, Filter

F2

F3

F4

F5

F6

t7

F8

F9

C

Shifl++sleephandvat

ffi + I (puntkomma)

F8

*+R

ffi+\+;(puntkomma)

Druk op Shift ìijdens slepen

ffi+Shift+;(puntkomma)

Drukop \tijdensslepen

\ + Shift + naar buiten slepen

Control + klik op segment

Spatiebalk + slepen

Control tijdens tekenen segment

\ + sleep licht

ffi+F

Eiþnljden,e* lønsf ærur*n F.hats*hs*,9$¡$,1¡hairÉû$n Få¡btåry €S4 {i}i*úows

,Pl:atedng,E$4,lltad*trSr Ph$asltlp,83:[ Xilindaus

8*gm*rt*renk¡tknaliseren Pholoshr¡ s$ltlacinloså Ptutnsho¡tS4 lllËndows

f.ügtostrp, 8S:! {ttr*aidoet F{rctostup S$4,tlfindo*eF.iËsrs

*iïiateg reþn en

hulgtþ*

F12

Dubbelklik op Hand of

ffi + 0 (nul)

Spatiebalk + slepen oT sleep

weergave in palet Navigaìor

Scrollwieìtje muis

Shift + Page Up of Page Down

ffi+ + (plus)ol-(minus)

ffi + sleep over voorbeeld in

palet Navigator

F]

F2

F4

F5

F6

F7

F9

lls+b*genfuaçdraa *altaa Fhotnsårp,Esrtlllaainhslr Ptr*t*slnp$8i$ llli*dnws

Påatostup S4,MadlËrsh P-trlfo*lmp,Ê54ïIindous

F.ùolndrp,8$4 Masintoth Fhatoshop'S$4Wndtws

tïeergiewn

Fumlietsetsan

\ + klik op knop Cancel Alt + klik op knop Cancel
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Aanpassinûslaag Aanpasingslagen bieden de kans om

toon- en kleurcorrecties aan te brengen zonder de

pixels van de lagen eronder te rvijzigen. De meeste

menuopdrachten zijn beschikbaar als aanpassingslaag,

zoals Levels, Curves en Hue/Saturation. Het voordeel

van aanpassingslagen is nveeledig. Allereerst kunt u een

albeelding aanpassen zonder de onderliggende lagen

permanent te veranderen. Bor,endien kunt u later in het

berverkingsproces nog aanpassingen maken door in het

palet Layers op de aanpassingslaag te dubbelklilken.

Acllterurondkleur De achtergrondkleur rvordt aangegeven

door de deels bedekte kleurenstaal onder op de werkbalk,

U kunt de achtergrondkleur snel veranderen door op de

staal te klikken en een nieuu'e kleur uit de Color Picker

te kiezen.

Âcllter0rondlaaU Als u een albeelding van een digitale

camera opent, n'ordt deze aanvankelijk in Photoshop

weergegeven als enkele achtergrondlaag in het palet

Layers. De achtergrondlaag is geen zrvevende laag en u

kunt de dekking niet aanpassen, zoals u dat met extra

toegevoegde lagen kunt doen. De achtergrondlaag kan in

een zr'vevende laag worden omgezet door er in het palet

Layers op te dubbelklikken,

Alfakanaal Een alfakanaal is een speciaal kanaal dat naast

het rood-, groen- en blaur,vkanaal wordt gebruikt. Het

kanaal bevat inlormatie over pixeltransparantie, Als u

een selectie opslaat of een laagmasker toevoegt, zie je in
het palet Channels een allakanaal verschijnen.

Anti'aliasin0 Anti-aliasing is een methode om de

randen van selecties in Photoshop vloeiender te maken

en de rafelige randjes langs gekopieerde en geplakte

beeldelementen te voorkomen. Voor de meeste

selectiehulpmiddelen is een optie Anti-alias beschikbaar

Vaak is het het beste om deze optie te gebruiken,

ÂutO Levels De opdracht Auto Levels past het zlart- en

witpunt van de albeelding automatisch aan en vormt

een snelle oplosing voor foto's die beperkte contrast- en

helderheidsaanpassingen vereisen. Auto Levels deelt de

clonkerste beeldpixels in op 0 (zr'r'art) en de lichtste pixels

op 255 (wit). ù,fiddentonen worden proportioneel over de

albeelding verdeeld.

!ijsnijden Een methode om een foto bepaalde almetingen

te geven, r'ia de tool Crop. De methode tvordt

ook gebruikt om de compositie te verbeteren (door

ongervenste elementen te venvijderen),

Blur-filters De groep Blur-fìlters is te vinden in het

menu Filter > Blur. De filters rvorden gebruikt om

een afbeelding ofselectie zachter te maken. De filters

zijn met name handig om ruis in een afbeelding te

verminderen of om artefacten, veroorzaakt door een te

sterke JPEG-compressie, te verwijderen.

Brusfi De tool Brush, te vinden op de rverkbalk, stelt u

letterlijk in staat om op een afbeelding te schilderen.

U kunt uit veel verschillende penseelvormen kiezen

en de grootte, ovenloeimodus en dekking van het

penseel instellen (op de optiebalk). Het penseel kan

$,at grootte, dekking en ldeur betreft ook reageren

op uitgeoelende druk, mits u een speciaal tekentablet

hebt. Brush schildert altijd met de huidig geselecteerde

voorgrondkleur (in de kleurenstaal Foreground, onder op

de werkbalk).

Canvas Size De opdracht Canvas Size voegt de ingestelde

hoeveelheid extra ruimte toe langs de randen van de

afbeelding. Standaard is de grootte van het beschikbare

canvas beperkt tot de daadrverkelijke randen van de

afbeelding. In het venster Canvas Size kunt u instellen

hoeveel canvas erbij moet, en waar,

Clouds De filter Clouds creëert een rvillekeurige

rvolkachtige vulling, met willekeurige mi,xpercentages

tussen de huidig ingestelde voor- en achtergrondkleur,

De filter zelf kan voor diverse effecten rvorden gebruikt,

'waaronder uiteraard het tekenen van rvolkenl Het eflect

van de filter kan nog subtieler lvorden gemaakt door na

het gebruik de vulling te veruagen,

Color Picker Een kleurenpalet waarin u de voor- en

achtergrondkleur kiest. In de huidige kleurenmodus

wordt de Picker geactiveerd door op de kleurenstalen

Foreground olBackground (onder op de werkbalk) te

klikken.

Cottti0lt0üs Contiguous is een optie van de tool Magic

\\hnd. De optie geeft aan dat pixels van vergelijkbare

kleur elkaar moeten raken ofin verband met elkaar

moeten staan voordat ze met de tool worden

geselecteerd. Als u het keuzevakje uitzet, r'vorden

vergelijkbaar gekleurde pixels gezamenlijk geselecteerd,

ongeacht ol ze naast elkaar liggen of niet.

topy Bescltikbaar via tdit > Copy \4er deze opdrachr

kopieert u specifìeke albeeldingsgegevens naar het

Klembord,

0ekking Dekking verwüst naar de mate waarin een laag

de inhoud van de laag eronder bedekt. De dekking van

de pixels in een laag kan in het palet Layers worden

verhoogd ofverlaagd. De pixelinhoud van een laag

heeít standaard een dekking van 100%, zodat de pixels

de pixels op de laag eronder bedeldren - ongeacht het

eflect van oven'loeimodusen. Ook de dekking van

verschillende tools þoals dat van Brush) kan n'orden

aangepast.

Ieselerl Een opdracht, beschikbaar via Select > Deselect,

waarmee u de huidige selectie annuleert of opheft.

0esall'lrate Een methode om de hoeveelheid zichtbare

kleuren te verminderen en de hoeveelheid grijs 0p te

voeren. De opdracht Image > Adjustments > Desaturate

verwijdert de zichtbare kleur volledig; r,ia Image >

Adjustments > Hue/Saturation kunt u kleur gedeeltelijk

venvijderen.

0odge Een tool die gebaseerd is op een oude

donkerekamertechniek. Dodge wordt gebruikt om de

tonen in een specifiek gebied selectieflichter te maken.

De uinverking van de tool kan beperkt worden tot de

schaduwen, middentonen of highlights, via de optie

Range. De kracht wordt bepaalt via de schuifbalk

Exposure.

!ots per inch (dpi) De term waarmee het aantal door

een inkjeçrinter gebruikte inktpunten per inch r,vordt

aangegeven. Vaak wordt de resolutie van de printer

aangegeven in dpi.

[ast0r e00 Een knþoog \¡an de programmeurs van

Photoshop, beschikbaar door de S-toets ingedrukt te

houden terwijl u in het menu Help op het item About

Photoshop klikt.

[xpand Te vinden via Select > lvlodify > Expand. Deze

opdracht breidt de buitenste rand van de huidige selectie

uit met I tot 100 pixels.

[xtract Een tool of opdracht, beschikbaar via Filter

> Extract, waarmee u een bepaald gebied van een

afbeeldingslaag kunt selecteren, aangegeven door het

bewuste gebied in het venster Extract te omkaderen en te

r'ullen. Niet-geselecteerde gebieden worden transparant

gemaakt.

tyedropper Een tool die gebruikt rvordt om kleuren uit

een albeelding ofvan het bureaublad te monsteren. De

gemonsterde kleur rvordt ingesteld als voorgrondkleur.

De Eyedropper ofwel pipet kan de kleur van een enkele

pixel ol de gemiddelde kleur van een groep naburige

pixels monsteren,

Featier Een opdracht waarmee de randen van een

selectie met een in te stellen aantal pixels gedoezeld

wordt. De pixels langs de rand worden, binnen een

ingestelde straal, steeds zachter naarmate de buitenste

rand van de selectie wordt genaderd.

tillers Geautomatiseerde effecten, beschikbaar in het

menu Filter, die gebruikt rvorden om een groot âantal

van tevoren ingestelde eflecten toe te passen, variërend

van artistieke, natuurlüke bewerkingen tot vertekening,



penseelstreken en texturen. De meeste fìlters hebben

een eigen dialoogvenster waarin de vatiabelen van de

filter kunnen worden ingesteld. Het eflect kan meestal in

een voorbeeldr,enster rvorden bekeken voordat de filter

daadwerkelijk rvordt toegepast.

flatten De opdracht Flatten, beschikbaar via Layer >

Flatten Image, klapt alle zichtbare lagen samen in een

enkele achtergrondlaag zodat het bestand kan rvorden

opgeslagen in een be$andstipe dat geen aparte lagen

ondersteunt, zoalsJPEG. Is deze berverking eenmaal

uitgevoerd, dan zijn de alzonderlijke lagen niet meer

te benaderen; sla dus eerst een versie op die de lagen

intact houdt, zoals in de PSD-indeling, en sla het

samengevoegde bestand op onder een andere naam,

tuzziness De schuifbalk Fuzziness, beschikbaar via Select

> Color Range, bepaalt de mate rvaarin de kleuren

die overeenkomen met de huidige voorgrondkleur door

de Color Range-kiezer geselecteerd rvorden, Een hoge

Fuzziness-lvaarde selecteert alle kleuren die enigszins

overeenkomen met de huidig ingestelde kleur; een lage

rvaarde selecteert alleen die pixels die bijna exact gelijk

zun.

ßatnlna Gamma beschrijft de helderheid van de

middentoon van een grijsrvaardenbereik. Bij een tonale

opdracht zoals Cun'es rvordt het middentoonpunt onder

het histogram vertegenwoordigd door de scliuilbalk

Gamma.

ûaussian Blur Een filter uit de verzameling Blur-filters, te

vinden via Filters > Blur. Een van de meest gebruikte

lìlters voor het accuraat en controleerbaar vervagen

van een afbeelding oflaag. De filter zelfveruaa$ een

albeelding door detail van lage îrequentie toe te passen.

De naam van de filter is aþleid van de klokvormige

curve die Photoshop gebruikt voor het berekenen van de

distributie van de vervaging.

ûedupliceerde lâî0 Een exacte kopie van een laag. Een

gedupliceerde laag rvordt gemaakt van de huidige laag,

via de opdracht Layer > Duplicate, door te rechtsklikken

op de laag en Duplicate te kiezen ofdoor de laag in

het palet Layers naar het pictogram New Layer te

slepen. Het is raadzaam om voor het aanbrengen van

veranderingen eerst de oorspronkelijke achtergrondlaag

te kopiëren, zodat u in het geval van loutjes altijd naar

een onger'r,ijzigde versie kunt terugkeren.

ûrayscale \\¡at we over het algemeen opvatten als een

zwart-witafbeelding in Photoshop. In deze modus

kan een loto tot 256 grijstinten bei'atten. U kunt een

kleurenafbeelding omzetten in zrvart-rvit via image >

N'Iode > Grayscale. Als een albeelding in zrvart-r'r'it rvordt

omgezet, wordt alle kleurinlormatie venvijderd.

llalltoon Halltoon-afbeeldingen bestaan uit een

patroon van punten in plaats Van doorlopende

grijstinten. Halftoon rvordt vaak gebruikt door laser- en

ollsetprinters. De dichtheid van het patroon lvekt de

indruk van verschillende grijstinten; een lage dichtheid

rvordt rveergegeven als lichtgrijs en een hoge dichtheid

als bijna-zrvart.

lland De tool Hand rvordt gebruikt om snel een

uitvergrote albeelding over het scherm te verplaatsen. De

tool kan sneì rvorden ingeschakeld door op de spatiebalk

te drukken; de afbeelding rvordt verplaatst door te slepen.

lliglì-key Een high-key-albeelding is een albeelding rvaarin

het meeste detail geconcentreerd is in de middentonen

tot highlights. High-key-portretten zijn zacht en flatteus,

High-key kan snel worden herkend aan de hand van het

histogram, rvaarin de meeste pixels zich lechts in het

diagram bevinden.

llistoqratn Een diagram van de distributie van pixels over

de 256 helderheidsniveaus van een digitale afbeelding.

De intensiteit van elk niveau wordt vertegenvoordigd

in het diagram, van het donkerst (links) tot het helderst

(rechts). De hoeveelheid pixels bij een bepaalde r'r'aarde

rvordt aangegeven op de verticale as van het diagram.

Het diagram zelf kan onder andere aangeven of de

highlights olschaduwen in de afbeelding uitgebeten zijn;

dit kan rvolden gecorrigeerd door de schuifbalken voor

de highlights en schaduwen richting de uiteinden van het

histogram te bervegen.

llulplijnen Hulplijnen zijn lijnen die niet rvorden afgedrukt

en die kunnen rvorden weergegeven voor het uitlijnen en

herpositioneren van objecten oflagen, olvoor het visueel

indelen van de werkruimte. Hulpliinen ivorden uit de

liniaal'getrokken' en kunnen overal rvorden geplaatst, Ze

kunnen met de tool Move worden verplaatst.

lnterp0latie Pixels toevoegen om de lysieke afmetingen

van een albeelding te vergroten. \\¡ilt u een afbeelding

groter maken, dan moet u pixels toevoegen, om te

voorkomen dat de resolutie terugloopt, Interpolatie

kunt u het best vermljden, aangezien Photoshop een

inschatting moet maken van de kleur en helderheid van

de in te voegen pixels, Uiteindelijk kan dit leiden tot

kwaliteitsverlies. interyolatie vindt ook plaats als een laag

getransformeerd wordt via Edit > Transform.

ltlverse Een optie die beschikbaar is via Select >

Inverse. De huidige selectie wordt lenerlijk omgedraaid:

ongeselecteerde gebieden rvorden geselecteerd en vice

lnverl Beschikbaar via Image > Adjustments ) Invert,

Deze opdracht draait alle kleuren en tonen in een
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afbeelding om, resulterend in iets lvat lve als een negatief

zouden beschour'r'en,

Jitler Beschikbaar in de Brush-opties. \\brdt gebruikt

voor het beheren van de d1'namiek van een bepaald

penseel. OpacityJitter kan bijvoorbeeld handig zijn als u

een drukgevoelig tekentablet gebruikt.

JPEG'COmpressie Een soort compressie, gebruikt met het

bestandsformaatJPEG. Reduceert de grootte van het

bestand door afbeeldingsgegevens te venvijderen, maar

behoudt de a{beeldingskwaliteit. Hoeivel deze compressie

tot kleinere bestanden leidt, moet u wel oppassen: een

te hoge compresie ofhet herhaaldelijk opslaan van

een JPEG-afbeelding kan tot permanent beschadigde

afbeeldingen leiden. Te veelJPEG-compressie kan ook

artelacten in de opgeslagen afbeelding tot gevolg hebben.

Kanalen Een standaard RGB-afbeelding bevat drie

apalte kleurkanalen: rood, groen en blaurv. Elk van deze

kanalen is een monochrome vertegen$'0ordiging van

de delen van de afbeelding die meer ofminder I'an de

betreffende kleur bevatten. Kanalen l'orden op ongeveer

dezellde rvijze gebruikt als lagen, in de zin dat u allerlei

aanpassingen kunt aanbrengen aan het kanaal.Je kunt

kanalen bijvoorbeeld kopiëren en zelß samenvoegen Via

de Channel Nlixer (lmage > Adjustments > Channel

r\lixer) kunt u instellen rvelke bereiken I'an elk kanaal

gebruikt r'r,orden voor het samenstellen van de RGB-

afbeelding.

Kerning Kerning is in rvezen de spatiëring tussen tekens

in een tek$regel; niet te vetrvarten met de ruimte tussen

alzonderlijke woorden. Kerning rvordt ingesteld via

\'Vindorv > Character.

l(lembord Het gebied van het geheugen rvaarin Photoshop

gekopieerde afbeeldingsgegevens opslaat. Als u Edit >

Copy kest, slaat Photoshop de gekopieerde gegevens

hierin tijdelijk op, zodat u ze later rveer kunt gebruiken

(bijvoorbeeld via Edit > Paste). Alle gegevens in dit

geheugengebied r'vorden verwijderd als Photoshop

wordt aþsloten of de opdracht Purge Clipboard wordt

gebruikt.

l(nockoul Knockout, beschikbaar via de laag Blending

Options, is een methode voor het verbergen \¡an een

gedeelte van het tonale bereik van de huidige laag

of de onderliggende lagen, om de inhoud van de

achtergrondlaag weer te geven, De inhoud van de laag

rvordt niet vernietigd; Photoshop maakt de gebieden

eenvoudigrveg transparant.

Lagen Lagen vormen het hart van de

beeldberverkingsmogelijkheden van Photoshop en ziin

aparte vellen of albeeldingskopieën die boven op de

I
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achtergrondlaag worden geplaatst. l\4et lagen kunt

u de afbeelding ber'verken zonder de pixels van de

onderliggende albeelding te veranderen. Ais u een

gedeelte van de afbeelding kopieert en plakt, worden

de geplakte gegevens op een aparte, z.wevende laag

geplaatst. Individuele lagen kunnen in de laagsapel

rvorden verplaatst, r'vaarbij de bovenste laag altijd

vóór de onderliggende lagen wordt weergegeven. Als

u een nieuwe laag toevoegt, is deze leeg, totdat u er

beeldgegevens aan toevoegt. Delen van de laag die geen

beeldgegevens bevatten, blijven volledig transparant.

lasso N,let een lasso specificeert u een specifiek gebied

van de albeelding, zodat u alleen in dat gebied

veranderingen kunt aanbrengen. De laso zelllvordt

aangegeven door een stippellijn, ook wel bekend als

'marching ants'. Lassol worden over het algemeen

geselecteerd met de tool Lasso.

lens tlare De filter Lens Flare, beschikbaar via Filter >

Render > Lens Flare, imiteert het ellect van licht dat

direct door een cameralens valt. In het venster Lens

Flare kunt u de positie en intensiteit van de flare zell
instellen en zelfs het eflect reproducelen voor lenzen met

verschillende brandpuntsaßtanden.

liquily Deze filter, te vinden in het menu Filter >

Liquify, wordt gebmikt om een afbeelding drastisch te

vertekenen. Sleep met een penseel om een gedeelte van

de albeelding te vertekenen ol gebluik de tools Pucker

en Bloat. Normaal gesproken wordt deze filter gebruikt

orn surrealistische albeeldingen te maken ofom iemands

gelaatsuitdrukking subtiel te veranderen.

ll/larcling ants N{arching ants (lopende mieren) is de

term die gebruikt wordt voor het beschrijven van de

bewegende stippellijn om een selectie.

ll/larquee Vergelijkbaar met marching ants, maar

verwijst naar de bewegende sþpellijn om een vierkant,

rechthoek ofellips, gemaakt met een van de Nlarquee-

selectiehulpmiddelen.

fllenu De eenheid die gebruikt wordt vool het benaderen

van Photoshop-opdrachten. De diverse menut zijn boven

in de werkruimre van Phoroshop te zien.

ll/lerge down Een manier om een laag met de direct

eronder gelegen laag te combineren. lV{et deze opdr.acht

worden de twee lagen in een enkele laag samengevoegd,

met behoud van de gegevens van beide lagen. Nlerge

Layers behoudt ook de transparante gebieden van

de lagen, waar deze overlappen. Lagen samenvoegen

kan handig zijn om de hoeveelheid lagen en de

bestandserootte te reduceren.

0plieIalk Het gebied boven in de rverkruimte van

Photoshop waarin u diverse opties voor de huidig

geselecteelde tool kunt instellen. Deze opties verschillen,

afhankelijk van de gekozen tool.

(lverlay Een kleurenoveruloeimodus die zwart en wit

ongemoeid laat en donkere gebieden donkerder en lichte

gebieden lichter maakt. Als de overvloeikleur 50% grijs

is, woldt dit door de modus als neutraal beschourvd en

ongemoeid gelaten.

0vervloe imodussen Nfet overvloeimodussen kunt u

afzonderlijke lagen mixen met de onderliggende lagen.

U kiest een specifieke ovenloeimodus in het palet

Layers. Een nieuwe laag wordt standaard ingesteld op

Normal, rvaarbij de pixels op de laag geen rvissehverking

hebben met de onderliggende laag. De precieze

werking van overvloeimodussen is zeer ingewikleld;

veel expetimentelen is dan ook de beste aanpak,

Vaak kunt u zeer eflectieve en onverwachte resultaten

boeken. Voorbeelden van overuloeimoclussen zijn:

Normal, Dissolve, Daken, N{ultþl¡ Screen, Hald Light,

Soft Light, Color Dodge, Color Burn, Difference en

Exclusion.

Paden Een vorm die getekend is met de tool Pen. Een

pad bestaat uit ankerpunten die via een recht ol gekromd

lijnsegment met elkaar verbonden zijn. Het gekromde

segment in een pad bestaat uit Bezier-krommen, met

twee richtinghandvatten waarmee de Vorm r,an de

kromme kan lvorden veranderd. Een gesloten pad

þaarbij de twee uiteinden met elkaar verbonden zijn)

kan in een selectie worden omgezet. Open paden kunnen

met de tekenhulpmiddelen worden bewerkt.

Palel Photoshop gebruikt paletten voor het beschikbaar'

maken van belangrijke tools, insrrumenlen en opties

voor beeldbewerking. Lagen zijn te benaderen in het

palet Layers. Paletten kunnen in de rverkruimte rvorden

verplaatst, ingekiapt of gegroepeerd.

Paste Een opdracht die beschikbaal is in het menu

Edit > Paste. Deze opdracht rvordt normaal gesproken

gebruikt om een gebied ofobject na de opdracht Copy

in een afbeelding te plakken. Paste plakt inlormatie van

het Klembord in de geselecteerde albeelding.

Penseelbibliotheken Photoshop bevar diverse

penseelbibliotheken, te bekijken door op het kleine pijltje

naar rechts te klikken in de Brush Picker. Deze penselen

verschillen van gewone en kalligrafische penselen tot

penselen voor speciale e{Iecten.

Pixel Een pi-xel is het basiselement van een afbeelding.

Elke digitale albeelding in Photoshop en elke digitale

foto bestaat uit miljoenen pixels, elk met eigen kleur- en

helderheidsinformatie. Hoervel elke pixel een vierkant

stukje kleur is, interpreteert het menselijk oog, indien

er voldoende pixels in een voldoende hoge resolutie

gegroepeerd zijn, de pixels als afbeelding.

Purge Deze opdracht, te vinden in Edit > Purge,

velwijdert de inhoud van het Klembold uit het

computergeheugen. Gekopieerde gegevens kunnen veel

geheugen in beslag nemen; gebruik deze opdracht dus

om geheugen vrij te maken.

Quadlonen Een quadtoon is een monochroom beeld

dat met viel subtiel verschillende proceskleuren r,vordt

weergegeven. Hoewel u in Photoshop een quadtoon

kunt maken van een gewoon grijslvaaldenbeeld, kunnen

de beelden ook gemaakt worden via de kleurmodus

Duotone.

Quick filask Een snelle methode om maskers of
ingewikkelde selecties te maken. U activeert de modus

Quick Nfask cloor op Qte drukken. Het initiële rode

maskel kan op de afbeelding rvorden toegepast door

middcl van de schilder- of vulhulpmiddelen van

Photoshop. Als u de modus afsluit, wordt er een actieve

selectie gegenereerd, in de vorm van het geschilderde

masker.

Ralelrandjes Rafeh'andjes kunnen oprreden langs de

randen van afbeeldingsobjecten en geven aan dat de

resolutie te laag is voor de þieke afmetingen van de

a{beelding zelf. Vanwege de lage resolutie worden de

pixels in de afbeelding te groot.

RaslSrize Het omzetten van een \¡ectora{beelding

(bestaande uit paden en vormen) in een afbeelding

met individuele pixels. Aìs u tekst olvormlagen op een

afbeelding hebt toegepast, moet u ee$t deze opdracht

uitvoeren voordat u de filters of schilderhulpmiddelen

",an 
Photoshop kunt gebmiken.

fieselecl Deze opdracht, te vinden in Select > Reselect,

selecteert de vorige actieve selectie opnieuw. Dit
kan handig zijn als u een selectie per ongeluk hebt

opgeheven.

Resolutie Beschrijft het aantal pixels in een digitale

albeelding specifieker gezegd, het aantal pixels per

inch, Een vuistregel is dat de resolutie van af te drukken

albeeldingen ten minste 240 ppi þixels per inch) moet

bedragen. De resolutie r,an een afbeelding lvordt hoger

als u het totale aantal pixels in een kleinere ruimte stopt;

het zonder interyolatie verhogen van de resolutie leidt

dus tot een kleinere albeelding.

RûB De standaald kleurenmodns van Photoshop. Elke

RGB-afbeelding bestaat uit vier kanalen. De eerste



drie zijn Red, Green en Blue in het palet Channels

weergegeven als grijsrvaardenkanalen, elk het aandeel

van de betreffendc kleur in de afbeelding beschlijvcnd.

Het kanaal Composite is voor het in kleur l'eer3even

van het gecombineerde RGB-kanaal.

Rolalt Beschikbaar via het menu Edit > Transform.

Ivlet de opdracht Rotate kunt u een laag þehalve de

achtergrondlaag) draaien door de muisknop naast een

hoekhandvat te plaatsen en naar links ofrechts te

bervegen.

Ruis Ruis is een soort van digitale korrel in een

afbeelding en kan in diverse vormen rvorden gebruikt.

De filter Add Noise, beschikbaar in het menu Filters,

wordt gebruikt om nds toe te voegen.

$imilar Een selectieopdracht, te vinden in het rnenu Select.

Zodra u een Color Range- of N'lagic Wand+electie hebt

gemaakt, kunt u met de opdracht Similar pixels binnen

het kleur- en helderheidsbereik van de geselecteerde pixels

selecteren, zells als deze niet naburig zijn.

Sta[elvolgorde De stapelvolgorde verwijst naar de wijze

rvaarop de lagen in het palet Layers zijn gerangschikt.

Laagelementen boven in de laagstapel rvorden vóór

elementen in lager gelegen lagen weergeven. De

stapeh'olgorde van de lagen ligt niet vast en afzonderlijke

lagen kunnen hoger of lager in de stapel worden

geplaatst door ze met de muis te vet'slepen.

Strokg Het toepassen van een kÌeur', patroon of overgang

op de rand van een selectie, een pad of een laag. Dezc

bewerking kan met elk schilderhulpmiddel worden

gebruikt, via het menu Edit > Stroke ofvia laagstijlen.

Het berverken van een pacl met een penseel (door op het

pad te rechtsklikken en Stroke te kiezen) is een goede

manier om aantrelùelijk lijnenrverk te creëren.

$lyles Beschikbaar via \{indorv > Styles. Dit is een

verzameling van van tevoren gecombineerde laagstljlen,

die de objecten in een a{beelding (zoals teì<st ofr'ulling)

drastisch kunnen verbeteren. Het palet Styles bevat veel

verschillende stijlen; andere bibliotheken kunnen geladen

worden door in het palet op het pijltje te klikken.

Ïhreslold Een opdracht die uitermate geschikt is voor

het converteren van afbeeldingen in contrastrijk zwart-

rvit. De opdracht Threshold, beschikbaar via Image

> Adjustrnents > Threshold, woldt gebruikt om de

donkerste en lichtste gebieden van de loto te wijzigen en

de afbeelding als geheel tonaal te vereenvoudigen.

ïinl Een waarde die de daadrverkelijk rvaargenomen

kleur bepaalt. In rvezen de waarde die rood als rood en

blauw als blauw r'veergeeft. Als hvee kleuren gemengd

rvorden, r'erandert de tint navenant. De daadrvelkelijke

tint \¡an een kleul' in een afbeelding kan worden

aangepast via de opdlacht Hue/Saturation.

Translorm Een verzarneling van methoden voor het

vertekenen van de inhoud van een laag, te vinden in het

menu Edit ) Transfor"rn. Translorm omvat onder andere

Scale, Rotate, Skov, Distort en Apply Perspective.

Elke transformatie rvordt gemaakt door handvatten te

verplaatsen. Selecties rvorden getransformeerd via Select

) tansfolm Selection.

Iransparanlie Delen van een laag die geen

afbeeldingsgegevens bevatten, rvorden door Photoshop

beschourvd als volledig transparant. Photoshop

ondersteunt 256 nivcaus van transparantie, r,ariërend

van een volledig dekkende kleur ollaag tot volledig

transpal'ant. Transparantie rvordt aangegeven door eeu

dambordpatroon, te zien rond de laaginhoud in het palet

Layers, ol als de achtergrondlaag geen beeldgegevens

bevat.

Trilonen Vergelijkbaar met quadtonen, maar nu wordt

de monochrome afbeelding rveergegeven met drie

rerschillende kleurtinten in plaats van rier.

Undo Deze functie stelt u in staat een afbeelding ofeen

deel van de afbeelding te helstellen. Omdat de opdracht

afhankelijk is van een eerder vastgelegde status, is de

reikwijdte van Undo beperkt tot het aantal opgeslagen

statussen, zoals aangegeven in Edit > Preferences.

l.lnslarp llilask Een van de Sharpen-filters van Photoshop

en een van de meest gebruikte en veelzijdige filters. De

filter werkt door halol langs de detecteerbare randen in

een afbeelding te creëren, wat de indruk versterkt van

extra lokaal contrast. Hoewel de filter zelf goed werkt,

moet u hem met mate gebruiken, om de halo's niet te

duidelijk te rnaken.

IJS[t/l De filter Unsharp lVIask.

Vecloren Afbeeldingsobjecten die gegenereerd zijn

op basis van wiskundige Bezier-krommen en paden,

zoals gemaakt met de tool Pen, of vormen, gemaakt

met Shape. Het voordeel van vectoren is dat de

vectorobjecten zonder krvaliteitsverlies groter of

kleiner kunnen rvorden gemaakt. Vectorobjecten

kunnen in pixcls worden omgezet) maar dan worden

ze wel alhankelijk van de resolutie, zoals de overige

afbeeldingsgegevens.

Verborgen lools Tools die verborgen zijn achter

gerelateelde tools op de werkbalk. Verborgen tools

worden aangegeven door een klein p¡ltje naast de huidig

weergegeven tool en zijn beschikbaar door op de tool te
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klikken en de muisknop even ingedrukt te houden.

Veuadiging Verzadiging venvijst naar de levendigheid

van een kleur. Het verhogen van de verzadiging maakt

een kleur leller en kleurzuiverder. U kunt de algehele

verzadiging van kleuren in een afbeelding verhogen door

Image > Adjustments > Hue/Saturation te kiezen en

de schuilbalk Saturation aan te passen. Vool gerichte

verzadigingsaanpasingen gebruikt u de tool Sponge.

ì/irtlleel gehsü0efl Het percentage van de harddisk van de

computer dat het besturingssysteem als tijdelijk geheugen

gebruikt als het beschikbare RAM-geheugen vol is.

In Photoshop staat dit bekend als Scratch Disk. De

capaciteit en locatie worden ingesteld in de voorkeuren

van Photoshop.

Voorgrondkletr De voorgrondkleur (te zien in de voorste

kleurenstaal onder op de werkbalk) is de kleur die op het

moment gebruikt lvordt voor schilderen. De voor- en

achtergrondkleur kunnen worden aþwiseld door op het

toetsenbord op X te drukken. De standaardinstellingen

zijn zwart (r'oorgrond) en rvit (achtergrond). De

standaardkleuren kunnen worden hersteld door op het

toetsenbord op D te drukken, Een met de Eyedropper

gekozen kleur rvordt ingesteld als voorgrondkleur.

Warp Een methode voor het ven¡ormen van telst. Tekst

kan gekromd worden, de vorm van een vlag krijgen of

in een andere vorm norden geperst. De optie \\¡arp

is te vinden op de optiebalk wanneer de tool Tlpe

geselecteerd is.

WBrkruitnte De indeling van de paletten, vensters en

tools in de interface van Photoshop. Persoonlijke en

aangepaste werkruimtes kunnen worden opgeslagen en

geladen via Window > lVorkspace.

llìlitpunt Het exacte punt in het histogram waar de pixels

staan die zuiver u,it ziin. Idealiter bevindt dit punt zicht

direct onder het punt in het histogram waarop de witte

pixels verschijnen, ongeacht de uitloop van het histogram

ze\f.

Z00tn Deze tool rvordt gebruikt om een afbeelding in

het albeeldingsvenster te \¡ergroten. Standaard wordt er

ingezoomd. Als u de Aìt-toets ingedrukt houdt, zoomt

u uit.
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94), Het stemmige portret þlz. 9B), Zwart-rvit, halltoon þlz. 100), Korref

en textuur þlz. 104), Dilluse gloed þlz. 106), De opdracht Black and \'\hite

(blz. 108), Gralsch zwart-n'it þlz. I 10), Oude foto's þlz. I l4), \{ârhol-prints

þlz. I 1B), Houtskooltekeningen þlz. 140), Rook en mist þlz. 142), Glas

in lood þlz. 144), Buiten het kader þ2. I 54), Vakantiedromen þlz. I 56),

Medaillonportretten þlz. l5B), NIp3*ilhouet þlz. 160), Het fotomozaïek þlz.

162), Hoofden vervangen þlz. 164), Oude familiefoto's herstellen þlz. 166),

Goldfinger þlz. l 68), Filmposten þlz. 1 72), Gothic portntten þ2. 1 78).

Duncan Evans zou graag de voþnde modellen willen bedanlen voor hun

mederverking aan de foto's bij de oefeningen: Yvonne N{cKay voor Helmut

Newton (website: wr.vwlvonnemckaycom); Billie Lister voor het r'roege

Holllnvood en New York, jaren tachtig (e-mail: biìlie@billiemodel.co.uk,

website: www.billiemodel.co.uk); Tryste i,oor Klassiek Hollpvood enJohn

Srvannell (website: www.visualgraffiti.com); Linnea voor Olieverfportretten en

Randeffecten (e-mail: linnea_kvalheim@hotmail.com, website: htç://linnea.

net-model.com).

Tim Shelbourne zou graag de volgende mensen willen bedanken: Bibs ik

had het niet zonderjullie schatten gekundl Een fantastisch team. Veel dank

ook aan Nfick en Marion Shelbourne, Elsie King Duncan, Paul en Sandra,

Robert, oom Dennis en Welly, en Susannah Fields van wwwflashfields.com.

En dank aan al diegenen die meegewerk hebben aan het project, inclusief

alle modellen.

Fotoverantwoolding: Susannah Fields/Flashfields Photography levelde

de foto's aan voor Veroudering Kaarslicht en kleu4 Kleurenhlters, Cross-

procesing Dag in nacht veranderen, Licht met meerdere kleuren, Uitbijting

herstellen.

WrB$rEs
Houd er rekening mee dat

webadressen kunnen veranderen

en sites van de ene op de andere

dag kunnen verdwijnen. Gebruil<

een zoekmachine voor nieuwe

sites of het controleren van

adressen.

123di

www.l23d¡.con

Adobe (Photoshop, lllustrator)

wnu.adol¡¿.com

Alien Skin þlug-ins voor

Photoshop)

wuu.alimçkin.mm

Apple Computer

utnru.aþþhtom

Canon

tilI)u).tnnqn.c0m

Corel (Paint Shop Pro)

auw,eorel,mm

0igitale camera's, inlormatie

wutut.dpreuiew.com

Epson

www.epson,co,uk 0r www.

eþson.com

Extensis

wwu.extøtsis.nm

Formac

wu.tut.formac.com

Fotografie, informatie

wau.eþhotoline .com

Fractal

wwu.fractaL.com

Fuiililm

nuru.fu¡frlm.con

Hasselblad

unw.haselbkd,se

Hewlett-Packard

wwu.þ,com

lomega

wwuinmega.com

Kingston (geheugen)

uww.kingston,com

Kodak

ww.kodak.com

[aCie

wuw.iomega.com

[exmark

uww.knnark.co.uk

Iinotype

wunt.linofiþe.org

luminos þapier en processen)

u¡tuut.laminos,com

Microsott

wwumiuosofi.com

I'likon

www.nikan.mtn

Itlixvue

uwut.nixuue.mm

0lympus

nwn.oþmpus.to,uk

wwn.oþmþusamnica.com

Pantone

uuw.þantone.com

Pentax

unw,þentûx,com

Philips

wwu¡thiliþs.con

Photoshop-tutoilals

utwu. þ kne tþ ho k s ho þ. c om

wunt. uLtinate- þ ho to s ho þ. com

Qimage Pro

www. ddisoftware, com / qimage /

Ricoh

nnurhoh-euroþe.com

Samsung

uwtfl.sûn:ungcqm

Sanyo

www.sanlto.tojp

Sony

tflw).s9¡u.cqm

Sun Microsystems

nnu.sun.cqm

Slmantec

utow.ymûntec.com

Casio

uuu.(asm.cqm

Wacom (tekentabletten)

uuLu.uacom.c1m



Duncan Evans is onderscheiden lid van de Royal Photographic

Sociely. ln zijn lange loopbraan als fotograaf heeft hil diverse t¡oeken

over traditionele en digitale fotografie geschreven. Verder levert

hij bildragen aan en werkt hij als redacteur voor diverse fototijd

schriflen.

Voordat hij zich op digitale fotografie toelegde, werkte Tim

Shelbourne als schilder en illustrator. lnmiddels wordt hij gezien

als expert op het gebied van Adobe Photoshop, Corel Painter

en Adobe lllustrator. Tim schrijft informatieve tijdschriftartikelen

over digitale beeldbewerking en fotografie. Ziin foto's zijn

inmiddels in diverse collecties opgenomen.

Over de auteurs
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Dit boek gaat verder dan de standaard handleiding van

Adobe Photoshop. Maak aantrekkelijke portretfoto's door

middelvan leuke, vernieuwende projecten en gemakkelijk

te volgen aanwijzingen. Lees over de randapparatuur en

de grondbeginselen van belichting, en gebruik vervolgens

de computer en de krachtige mogelijkheden van

Adobe Photoshop CS4. Maak mensen jonger, veruuijder

oneffenheden en tover chagrijnige blikken om in een

glimlach. Oefen met de nieuwste High Dynamic Range-

technieken en voeg rook of mist toe. Geef je zwart-wit-

foto's impact of treed in de voetsporen van Andy Warhol.

Alles is mogelijk met de in dit boek beschreven tips en

special effects. Voordat je het weet zulje het ene na het

andere meesterwerk afleveren, klaar om in te lijsten

en aan de muur te hangenl

WWW.LIBRERO.NL


