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Technika

Illustrator

Tworzenie
i używanie
własnych
pędzli

Własne pędzle są
wszechstronnym i wydajnym narzędziem do tworzenia skomplikowanej i
powtarzalnej grafiki wektorowej, mówi Ben Illustrator
Funkcja Custom Brush w Illustratorze pozwala na przekonwertowanie dowolnego elementu graficznego na wzór pędzla, teksturę lub linię dekoracyjną. W
ćwiczeniu poznasz kilka prostych technik od przygotowania grafiki (włącznie z użyciem funkcji Transform Each)
aż do zastosowania jej w pędzlu własnym. Umożliwi to
tworzenie wzorów geometrycznych, poprzez nadawanie
dowolnym kształtom obrysu zaprojektowanym pędzlem.
Gdy opanujesz podstawy tej techniki, narzędzie Custom
Brush stanie się Twoim najlepszym sprzymierzeńcem
podczas pracy z ilustracją wektorową.

Ben the Illustrator
Znany również
jako Ben O’Brien –
mieszka w
Kornwalii, gdzie
czerpie inspirację
z piękna
okolicznego
krajobrazu. Jego
grafiki znajdziesz
w ćwiczeniach,
reklamie, na
okładkach płyt,
plakatach i
wystawach.
Więcej na
stronach www.
bentheillustrator.
com oraz www.
speakerdog.com.
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Najpierw stwórz poziomy
rząd obiektów, które mają stać się bazą
nowego pędzla. Możesz użyć kilku kopii
jednego obiektu lub kilku zupełnie różnych kształtów i sprawić, by stopniowo
zmniejszał się ich rozmiar, lub pozostawić go bez zmian. Utwórz pierwszy
element i skopiuj go obok. Wstaw dodatkowe elementy graficzne, by wykorzystać
funkcję Transform Each opisaną niżej.
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Zaznacz grafikę i kliknij
polecenie Object> Transform> Transform Each. Wskaż rozmiar, rotację i
przesunięcie każdej następnej kopii w
stosunku do oryginału. Niech wszystko
układa się wzdłuż poziomej linii. Kliknij
klawisz Copy, a nie OK, by zachować
oryginalny element na swoim miejscu.
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Kiedy elementy graficzne są już ułożone w rzędzie (ale
nie zgrupowane), zaznacz je wszystkie naraz i przeciągnij do palety
Brushes. Pojawi się okno dialogowe New Brush, a w nim wiele
różnych opcji. Wybierz New Art Brush.

Potrzebny czas
10 minut
Umiejętności
Zrozumienie
definiowalnych
pędzli
Tworzenie
pędzli
artystycznych
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Jeśli chcesz, by kształty
zachowały proporcje, a nie zostały
rozciągnięte wzdłuż linii, zaznacz pole
Proportional. Ustaw parametr Colorization na None, by oryginalne kolory
pędzla nie zostały zmienione. Kliknij
OK i spróbuj narysować nowy kształt
świeżo utworzonym pędzlem.

05 Przeciągnij jeszcze raz oryginalny rząd zaprojektowa-

nych kształtów do palety Brushes i wybierz pole New Pattern
Brush. Ustaw Colorization na Tints i w sekcji Fit wybierz
„Stretch to fit”. Zauważysz teraz, że jeden pędzel powtarza
równomiernie Twoje elementy graficzne, drugi zaś rozciąga je
wzdłuż całej narysowanej linii.
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