Photoshop Impressionist Plug-In

Impressionist är ett plug-in till Phostoshop som skapar målade (t ex olja och akvarell) och grafiska
effekter. Det är ett fantastisk filter - näst intill oändligt i sina variationsmöjligheter. Det kräver ett
visst tålamod att lära sig hur det funkar eftersom det är så mycket man kan ställa in och i det som
jag skriver skrapar jag bara på ytan omkring dess möjligheter. Photoshop har inte något som
kommer i närheten av slutresultatet. Photoshop innehåller en hel del artistiska filter men skulle man
försöka uppnå samma resultat så kräver det än mer arbete i form av lager och pillande med detaljer.
Men det funkar bra att ibland kombinera effekter med de artistiska filtren
Filtret kan laddas hem gratis här:
http://asnailpace.com/blog/impressionist-plug-in/
Programmet kommer med fabriksinställningarna. Det finns även olika förhandsinställningar att
ladda hem (dessa är väldigt användbara). Här är en del länkar till sidor jag hittat där dessa finns för
nedladdning. Du får leta lite på sidorna för att hitta dem, men de finns där som bifogade zip-filer.
http://www.innographx.com/forum/viewtopic.php?t=6495
http://www.retouchpro.com/forums/photo-art-resources/8328-impressionist-plugin-custom-stylesmember-posted.html#post76114
http://trimoon.com/tmtoolpresetsset1.zip
En del av dem har också med penslar som ska flyttas över till sin mapp
Filtret flyttar du till mappen där Photoshops plug-ins finns (blåmarkerad ). Båda de rödmarkerade
filerna/mapparna ska flyttas över till plug-in. Stilar (de heter set) som laddas hem flyttas till den
lilamarkerade mappen och penslar flyttas till den orangemarkerade.

Här återfinns några guider på engelska. Leta en liten bit ner på sidan till höger:
http://asnailpace.com/blog/
Det finns en del guider på engelska på sidorna som är länkade. Dock är de mer eller mindre
svårtolkade, dock kan det vara bra att läsa igenom för att skapa sig en bild av vad andra använt för
att få till en viss bild.
Jag ska kort gå igenom gränssnittet på filtret

−Under ”Style” återfinns förhandsinställningarna som kombinerar penslar och bakgrunder.
−Grunden är att det går att justera penslen på olika sätt, med storlek, hur mycket den ska täcka av
bilden och hur hårt tryck man använder.
−Om man klickar på knappen ”More Controls” får man upp en list till vänster där det nu står
”Controls” men som då heter ”General”. Under denna kan man göra ytterligare inställningar, bl a
hur man vill att penselstråken ska placeras, om man vill lägga till en särskild effekt som t ex 3D
Metallic eller använda olika papper.. Det går att göra ytterligare MÅNGA inställningar och det finns
ingen ände på variationsmöjligheterna. Här finns det mycket att utforska.
−När man bestämt en effekt kan man klicka på ”preview” för att se hur effekten man lagt på
kommer se ut. Fönstret är litet, men det ger en uppfattning.
De färdiga bilder jag har sett är uppbyggda av flera olika lager, där man har använt sig av
”Impressionist” och ibland något av photoshops egna filter, kombinerat med olika grad av opacitet
på respektive lager. Det är lite av en ”trial-and-error” process innan man lärt sig vad som funkar och
inte funkar. Ha gärna papper och penna framme eftersom det är lätt att glömma av vilken effekt man
använt ibland. Blir den lyckad i kombination med något annat vill man ju ha den kvar.

Akvarell
Jag har försökt att kombinera några olika saker i denna bilden för att ge en ide om olika användbara
tekniker. Lagerstacken återfinns i slutet av guiden.
Originalbilden finns här: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=167906
Jag frilade mannen, beskar bilden och skapade en ny bakgrund.
Till guiden behövs dessa förhandsinställningar:
http://www.retouchpro.com/forums/attachment.php?attachmentid=15449&d=1100772446
1.Kopiera originalbilden till ett nytt lager som blir lager
(1)
2.Gör den svartvitt genom ”Shift+Ctrl+U”
3.Gå till ”Image/Adjustments/Levels” och dra den
mellersta spaken något till vänster, min landade på 1,35 i
värde.
4.Kopiera även denna bild till ett nytt lager (2).
5.Gå till ”Filter/Impressionist” och använd ”jaykita
Watercolor A” med grundinställningarna.
6.Fortfarande samma lager (2). Gå till
Filter/Noise/Median” och justera värdet så de vita
fläckarna nästan försvinner/suddas ut (se nästa bild).
De stora vita partiena är ljusa naturligt och de ska vara kvar.

7.Kopiera nytt lager (1) till lager (3)
8.Gå till ”Image/Adjustments/Levels” och dra
mellanspaken till vänster, men med högre värde denna
gången, min hamnade på 1,90.
9.Gå till ”Filter/Impressionist” och välj denna gången
”Jaykita Watercolor 2” - se resultatet på bilden till höger.
10.Nu är det dags att laborera med opaciteten för att hitta
sammansmältningen mellan de olika effekterna. Slutligen
hamnade ja på 39 % opacitet för detta lager (3). Dock
gillade jag inte ögonen, de är för svaga i konturerna.
11.Skapa en ny kopia från den svartvita som blir lager (4).
Gå till ”Filter/Artistic/Watercolor” och ställ in värdena
14/0/0. Skapa sedan en lagermask och fyll den med svart.
12.Måla tillbaka enbart ögonen och hitta sedan en
opacitet som du tycker passar in. Jag valde 40 som värde.
13.Skapa ett nytt lager från originalfärgbilden och placera
den överst, lager (5). Sätt blandningsläget till ”Color” och
justera opaciteten. Jag satte min på 92 %. Se bilden till
höger.
14.Jag är nöjd med bilden i detta läget, förutom några
detaljer som slutputs. Jag vill skapa ytterligare lite
kontrast i bilden och håret och slipsen behöver få mindre
konturer.
15.Skapa ytterligare ett lager från originalfärgbilden och
placera det överst (6). Gå sedan till
”Filter/Artistic/Watercolor” och använd samma värde som
i steg 11. Sänk opaciteten på lagret till 27.
16.Skapa en lager mask på lager (3) och måla med en svart pensel med opacitet 25 över delar av
håret och slipsen (andra delar kan behöva putsas på på andra bilder).
17.Skapa ett nytt tomt lager överst (7) och fyll med färg #e7e7e1. Gå sedan till
”Filter/Texture/Texturizer”. Välj ”Sandstone” och laborera med värden tills du blir nöjd. Mina
värden blev:
”Scaling” 200
”Relief” 1
”Light” Top right
Sätt sedan blandningsläget till ”multiply” och akvarellen är färdig

Lagerstacken

Olja
Till denna bilden behöver du ladda hem och installera följande:
http://www.innographx.com/forum/download/file.php?id=17235
http://www.retouchpro.com/forums/attachment.php?attachmentid=36908&d=1157984336
1. Kopiera originalbilden till ett nytt lager,
som blir lager (1).
2. Gå till ”Filter/Impressionist” och välj
”Style/Old master”
Se resultatet på bilden till höger.

3. Kopiera originalbilden till ett nytt lager (2)
och placera den överst. Gå till
”Filter/Impressionist” och välj ”Style/My
Oil Paint/My unsmudge”.
Bilden till höger visar resultatet efter
steg 3.
4. Sänk opaciteten på detta lager till 53 %.

5. Gör ytterligare en kopia av originalbilden
och placera den överst. Gå till
”Filter/Impressionist” och välj ”Style/My
oil paint/My crosshatch”.
Bilden till höger visar effekten efter steg 5.
6. Sänk ”Fill” till 36% och gå till
”Filter/Impressionist” och välj
”Style/Chalk/Smudged more FB.
7. Lägg på en lagersmask på detta lager och
måla bort omkring mannen så bakgrunden
framträder med skarpare konturer
Se slutresultatet på nästa sida där
kombinationerna av olika opacitet framgår.
Lagerstacken

Att skapa en textur i Impressionist
Om man vill kan man lägga på en textur ovanpå också i ”Impressionist”, som skapar en upplevelse
av att man målat på en duk.
1. Skapa ett nytt tomt lager överst och fyll det med 50% grått satt i blandningsläge ”Overlay”
2. Gå till ”Filter/Impressionist och välj vilken ”Style” som helst (det spelar ingen roll).
3. Klicka på ”More Controls” och dra ner reglaget för ”Brushes” till 25 och för”Coverage” och
”Pressure” till 0.
4. Välj ”Paper” från menyn och hitta det som passar dig/det objekt du arbetar med.
5. Ställ in värden för ”Scale”, ”Grain” och ”Relief”. Klicka på ”Apply”.
6. Justera eventuellt opaciteten och/eller pröva blandningslägena ”Soft light och ”Hard light”.

Den färdiga bilden (utan textur)

