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Photoshop
i Illustrator CS3

Jak uzyskać
ciekawy efekt
Augusto Giovanetti
pokaże, jak nadać swoim
grafikom więcej dynamiki,
korzystając jedynie
z podstawowego zestawu
narzędzi

01

Chcę stworzyć nowy obraz od zera, budując elementy w Illustratorze
i łącząc je w Photoshopie. Najpierw w Illustratorze dodam jakiś napis, korzystając z nowego pola czcionki, gdzie napiszę literę A, a następnie w menu
Efekty>3D>Wyciągniecie i fazowanie (Effects>3D>Extrude & Bevel) stworzę model
3D poprzez wyciągnięcie.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak łatwo
można byłoby stworzyć niesamowite surrealistyczne
obrazy, posługując się jedynie ulubionym programem?
W tym ćwiczeniu przedstawię różne sposoby tworzenia
efektownych grafik od podstaw, bez użycia stockowych
zdjęć czy wcześniej przygotowanych tekstur tła – wystarczą standardowe narzędzia w Photoshopie i Illustratorze
oraz odrobina wyobraźni.

02

Na razie model 3D jest
bardzo ubogi, do uatrakcyjnienia
jego wyglądu z pewnością przyda
się nieco światła i cieni. Rozszerzam
obiekt 3D, aby mieć kontrolę nad
wszystkimi ścieżkami utworzonymi
podczas ekstrudowania. Korzystam
z funkcji Obiekt>Rozszerz wygląd
(Object>Expand Appearance).

Augusto
Giovanetti
Urodzony
w urugwajskim
Montevideo
w 1980 r., Augusto
w swoich pracach
eksploruje obszary ilustracji, rzeźby
oraz techniki
wideo. Wcześniej
studiował sztukę
klasyczną i rzeźbę,
teraz pracuje
w wydawnictwie

i reklamie,
a dodatkowo
fotografuje
modę, tworząc
projekty dla magazynów „Nylon”
i „Moviemaker”.
Więcej na
www.prrr.tv
Potrzebny czas
2 godziny
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Umiejętności
Techniki
maskowania
w Photoshopie
Praca z kolorem
Używanie
różnych trybów
mieszania
Rysowanie
w Illustratorze
Tworzenie
Obiektów siatkowych (Mesh)
w Illustratorze

03

Nadszedł czas eksperymentowania z gradientami, aby
wzmocnić trójwymiarowy efekt.
Chciałbym, aby obiekt wyglądał jakby
z góry oświetlało go miękkie światło,
zaczynam więc od dodania ciemnych
tonów na wewnętrzne powierzchnie
modelu. Przedniej ścianie nadaję
jaśniejszy kolor.

04

Tworzę organiczną część ilustracji, rysując Piórem (Pen tool) swobodne
kształty. Następnie wybieram narzędzie Siatka (Mesh tool) i rozpoczynam formowanie siatki, którą wykorzystamy w następnym kroku. Można zrobić to ręcznie za
pomocą narzędzia Siatka (Mesh tool) lub przejść do Obiekt>Utwórz siatkę gradientu
(Object>Create Gradient Mesh). Osobiście wolę wykonać to ręcznie.
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06
05

Nadamy obiektowi głębię,
wypełniając jego fragmenty jaśniejszymi kolorami, dzięki czemu osiągniemy
iluzję objętości. W tym celu posłużymy
się węzłami siatki, które stworzyliśmy
w punkcie 4. Zaznacz narzędziem
Bezpośredniej selekcji (Direct selection) węzeł siatki, a następnie wybierz
kolor, jaki chcesz mu nadać.

Kolejnym etapem jest stworzenie kształtu (ja
wybrałem trójkąt) i Pędzla rozpraszającego (Scatter Brush).
Przejdź do palety pędzli, wybierz Nowy pędzel (New Brush)
i zaznacz Nowy pędzel rozpraszający (New Scatter Brush) –
opcja ta jest aktywna jedynie wtedy, gdy kształt, w naszym wypadku trójkąt, jest zaznaczony. Potrzebujemy pędzla, w którym
elementy będą losowo skalowane i obracane, więc w opcjach
Pędzla rozpraszającego ustawiamy wszystkie parametry na losowe (Random). Przetestuj różne ustawienia wartości. Można
je dowolnie edytować, więc nie obawiaj się eksperymentów
i wywołaj menu, dwukrotnie klikając wzór Twojego pędzla.

08

Kiedy przeniosę już wszystkie obiekty do Photoshopa, rozpoczynam ich
komponowanie, skalowanie oraz dostosowuję kolory i kontrast. Maskuję część litery A,
używając do tego celu maski wektorowej aktywowanej za pomocą przycisku umieszczonego na dole palety warstw; po prostu zaznacz przy pomocy narzędzia Pióro (Pen
tool) w trybie Ścieżka (Path) obszary, które mają pozostać odkryte i wciśnij przycisk.

07

Przejdźmy do Photoshopa.
Kopiuję wszystkie elementy stworzone
w Illustratorze i wklejam je pojedynczo
do nowego pliku w Photoshopie, a następnie ustawiam delikatny gradient
w tle.

09

Chcę, aby obiekty wyglądały, jakby unosiły się w powietrzu, dodaję więc cień przy użyciu zaokrąglonego zaznaczenia wypełnionego czarnym kolorem, które następnie nieznacznie zmiękczam Rozmyciem gaussowskim z menu Filtr>Rozmycie>Rozmycie
gaussowskie (Filter>Blur>Gaussian Blur).

11
10

Zamierzam nadać kompozycji winietowy wygląd,
tworząc nową warstwę wypełnioną gradientem. W tym celu
wciskam przycisk Stwórz nową warstwę wypełnienia lub
korekcyjną (Create new fill or adjustment layer) znajdujący
się na dolnym pasku palety warstw. Tworzę wypełnienie
z radialnym gradientem od czerni do przezroczystości.
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Dodamy teraz kilka sztucznych refleksów świetlnych, duplikując
(Ctrl/Cmd+J) warstwę z galaretowatym obiektem i nadając jej efekt z menu
Filtr>Szkic>Chrom (Filter>Sketch>Chrome). Połącz wizualnie tę warstwę z oryginalną, ustawiając tryb mieszania na Ekran (Screen). Dopasuj natężenie podświetleń i refleksów za pomocą Poziomów (Levels) lub Krycia (Opacity) warstwy.
Dorysowałem kilka cieni, które litera A rzuca na obiekt, nanosząc czarne plamy na
nowej warstwie umieszczonej pod warstwą czcionki, a następnie maskując ją, aby
mieć pewność, że cień przykrywa jedynie warstwę gąbczastej masy.
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Graficzne CV
nik
ewod
Ilustrowany prz
przedstawiający
ych
dokonania nasz
autorów

12

Dodaję kilka białych linii przypominających świetlne promienie, lecz umieszczam
je za obiektami. Do ich stworzenia wykorzystuję
odwrócone prostokątne zaznaczenia, które z zewnątrz wypełniam Aerografem (Airbrush) blisko
linii selekcji, co pozwala mi osiągnąć delikatne
białe obszary. Dodaję także więcej trójkątnych elementów w tle i biały okrąg utworzony za pomocą
zaznaczenia wypełnionego białym kolorem.

Augusto
Giovanetti
13

Klikam miniaturkę warstwy z organicznym obiektem, przytrzymując klawisz Ctrl/Cmd, aby
otrzymać zaznaczenie pełnej zawartości warstwy,
następnie tworzę nową warstwę na górze i wypełniam fragmenty obszaru kolorem magentowym,
niebieskim i żółtym. Trybem mieszania tej warstwy
jest Barwa (Hue), eksperymentuję też z kryciem, aby
przywrócić nieco pierwotnej czerwieni.

14

Spłaszczam wszystkie
warstwy w nową,
zaznaczając górną
warstwę i wciskając kombinację
klawiszy Ctrl/
Cmd+Shift+Alt/
Opt+E, dzięki
czemu wszystkie
widoczne warstwy
zostaną połączone w oddzielną,
nową ponad nimi.
Wykorzystam tę
warstwę do zabawy
z rozmyciem i ostrością bez konieczności ingerowania
w pozostałe, dla których chcemy zachować
możliwość edycji do samego końca, ponieważ
nie wiemy jeszcze, jakich modyfikacji będziemy
chcieli dokonać podczas finalizacji pracy. Zawsze
staraj się zachować kopię warstw w oryginalnej
niespłaszczonej formie z możliwością edycji.

15

Na naszej spłaszczonej warstwie
przechodzimy w tryb Szybkiej maski (Quick
Layer) – kliknij przycisk umieszczony na samym dole palety narzędzi. Zamaluj dużym
pędzlem obszary, na których chcesz zachować
ostrość. Następnie wciśnij ponownie przycisk
Szybkiej maski i zastosuj rozmycie soczewkowe
z menu Filtr>Rozmycie>Rozmycie soczewkowe
(Filter>Blur>Lens Blur). Następnie wyłącz zaznaczenie i dodaj delikatne rozmycie (ok. wartości
1.0), by dopracować warstwę.

Stwórz nową warstwę, wypełnij ją kolorem
białym i dodaj trochę szumu
z menu Filtr>Szum>Dodaj szum
(Filter>Noise>Add noise). Użyłem
monochromatycznego gaussowskiego szumu, a następnie rozmyłem go trochę, stosując rozmycie
o wartości 2.0. Ustawiłem krycie
na 24% i wybrałem tryb mieszania
Nakładka (Overlay). Na końcu dodałem trochę bazgrołów przy użyciu
tabletu Wacom oraz Pędzla (Brush
tool) o bardzo małym rozmiarze,
rysując na nowej warstwie z trybem
mieszania Pomnóż (Multiply).
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Correniño –
maj 2007
Jest to osobisty projekt
stworzony
kilka lat temu.
Najbardziej,
oprócz licznych wizualnych komponentów, podoba mi się w nim to, że praca zachowała
przejrzysty i prosty wygląd.
Señor – czerwiec
2007
Kolejny projekt,
który powstał
z własnej inicjatywy.
Połączenie kolorów
i elementów w tym
projekcie czyni go
szczególnie udanym.
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Pięć wybranych prac

Hacedoradesueños
– marzec 2008
Stworzyłem tę pracę
na wystawę pod
nazwą „La Edad De
Oro”. Moim skromnym zdaniem kompozycja i kolory użyte
w tej grafice świetnie się uzupełniają.
Closet 01 – marzec
2009
Kolejna praca wykonana z własnej inicjatywy.
Jest ona częścią serii,
podczas tworzenia
której odkrywałem
sposoby wykorzystania
koloru i typografii oraz metody osiągania wrażenia głębi w obrazie.
Bichos01 – grudzień 2009
Ten projekt
powstał stosunkowo niedawno.
Jestem zadowolony z faktu, że
w 99,99% składa
się on z wektorów.
Pod względem kolorystyki praca ta
przypomina grafikę stworzoną w tym
tutorialu.
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