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Fede Fototricks Heine Lennart Christensen Hent PDF Hvis du har et digitalkamera, en computer og et
billedbehandlingsprogram – og har lyst til at skabe skægge og opfindsomme billeder af alt lige fra venner og
kolleger til børn og andre – så er dette bogen for dig. Denne bog indeholder anvisninger og inspiration til,

hvordan du kan bruge ganske almindelige digitalbilleder og skabe skægge jokes og originale billeder uden at
være ekspert i hverken fotografi eller billedbehandling.

Du kan lære – eller få inspiration til – hvordan du f.eks. med billeder af dine eller dine venners børn kan
skabe sjove filmplakater a là Star Wars og Usual Suspects, og du kan lære, hvordan du kan lave sjov med
dine venner ved at forvrænge dem til ukendelighed. Størstedelen af metoderne til, hvordan du opnår de
enkelte resultater, gælder i langt de fleste billedbehandlingsprogrammer, men der tages udgangspunkt i

Adobe Photoshop, da det er et af de allermest udbredte af slagsen.
Ud over en lang række tricks og anvisninger indeholder bogen også et kapitel om, hvordan du optimerer dit
arbejde i Photoshop. Her kan du bl.a. lære, hvordan du fritlægger elementer, beskærer dine billeder, zoomer

og navigerer.
Denne bog indeholder følgende tricks:

· En bjørn på græsplænen (om hvordan elementer fra et billede placeres i et andet billede)

· Space Baby (Om hvordan du tager et billede af et barn/en person og placerer vedkommende i
verdensrummet)

· The Four Ellens (om hvordan du tager et billede af en person og skaber Andy Warhols kendte
Marilyn Monroe-billede)

· Star Wars (om hvordan du placerer to personer og gør dem til midtpunkt på en Star Wars-plakat)

· Usual Suspects (om hvordan du tager adskillige personer og stiller dem op til politikonfrontation)

· Sjov med Blødgør-værktøjet (om hvordan du forvrænger dine venner og bekendte til
ukendelighed med Photoshops Blødgør-værktøj)

· Venner, der lægger sig ud (om hvordan du ændrer dine venner og bekendtes kropsproportioner til
det værre)

· Splejsede venner (om hvordan du gør dine venner meget spinkle)

· Et godt hoved (om hvordan du sætter dele fra forskellige billeder sammen)

Det lyder jo alt sammen festligt og en smule useriøst. Festligt ja, men det er skam ganske seriøst, for midt i al
morskaben kan man faktisk lære en hel del om billedbehandling og manipulation ved at gennemgå bogens
tricks. Mange af de teknikker og metoder, der anvendes, kan bruges i et utal af sammenhænge og er derfor

rigtigt gode at kende. Desuden er eksemplerne primært blot ideer og inspiration til, hvordan du kan tage dine
egne billeder og skabe dine helt egne resultater. Hvert billede indeholder sine egne muligheder. Det er bare et

spørgsmål om at få ideen.
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