Billedebehandling
1. Hovedforløb

PLAKAT

Til kernefagligheden Billedbehandling har jeg valgt at lave en plakat.

OPGAVE
Opgave:
Fremstille en plakat.
Opgavebeskrivelse:
Jeg ville skabe en andeledes plakat. En plakat som vil
fange folks nysgerrighed og blive intereseret i, hvad
den handler om.
Målgruppen:
Plakaten henvende sig til 15 år og op.
Program:
Photoshop.
Format:
A3.

ORIGINALFILER

PROCESSEN

PROCESSEN

Baggrund:
Idéen var, at den skulle udtrykke noget dystert og
mystik, derfor har jeg valgt at lave baggrunden med
forskellige natur billeder.
Samkopieringen er lavet med hjælp fra forskellige
photoshopværktøjer . Jeg har brugt layer mask til de
fleste af billederne, det gør at jeg kan slette og gendanne igen fra billedet og hvilket giver mig mulighed
til at lave en fin overgang mellem billederne. Derudover har jeg gjort brug af brush tool til at give de lyse
områder og den mørke bund og kant. Til sidst har
jeg brugt en gradient for at give billedet den rigtige
kolde overgang af farver.
Træet og græsset:
Er blevet fritlagt ved hjælp af at jeg brugt
brightness/contrast, hvor kontrasten blev sat til 100.
Det lag kopiret jeg så der var 3 af det samme lagt,
derefter merge jeg lagene og brugt så magic wand
tool til at fritlægge med.
Græsset er lavet ved hjælp er naturlig brush tool der
ligner 3 græsstrå. Her har jeg også lagt en skygge ved
hjælp af brush tool med svag opacity for at en mere
sammensmæltning mellem græs og ryg.
Dyrene:
Alle dyrene er blevet fritlægt ved hjælp af pen tool.
Ved hjortene er der blevet lagt en skygge over dem
ved hjælp er brush tool og fastlagt ved brug af clipping mask. Desuden er der brugt gaussian blur for at
sløre dem.
Ved ravene er der ligeledes blevet brugt gaussian blur
og to af ravene er kopireet, hvorefter der er lagt soft
light på det kopiret lag.

Stoffet:
Er ikke fritlagt, men der er gjort brug af screen
effetk, hvilket gør det muligt ikke at skulle til at fritlægge. Det ene stof er der brugt en wrap tool for at
bøje stoffet, som jeg gerne vil have det, hvorefter jeg
har slettet på layer masken. Det andet stykke er der
brugt puppet wrap på for at få det til at flugte med
hendes ben.
Kvinden:
Jeg fritlagte kvinden med pen tool og brugte refine
edge til at fritlægge håret. Derefter brugt jeg en
brush tool sat ned til 1 til at skabe noget ekstra hår
i spidserne. Så lavede jeg en skygge under kvinden
med brush tool. Derefter lavede jeg en gradient og
kopirede dette lag og gav det soft light for at skabe
mere kontrast på hendes krop.
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