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Värit ovat narratiivinen elementti
Colors are a narrative element

- Väreillä voidaan ilmaista tunnetiloja
Colors can be used to portray emotions
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Värit ovat narratiivinen elementti
Colors are a narrative element

- Väreillä voidaan ilmaista tunnetiloja
Colors can be used to portray emotions

- Siirtymiä: takaumia, kuvitelmia, paikanvaihdoksia
Shifts in time and place, between reality and fantasy

- Värisymboliikka: meta-tasoja ja vihjeitä
Color symbolism: meta layers and clues

- Dramaturginen väline: valaistus, tunnelma, selkeytys
A dramaturgic tool: lighting, ambience, clarification
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Väriprofiilit
Color profiles

- Europe Prepress 3
RGB: Adobe RGB (1998)
CMYK: Coated FOGRA39

- Europe Prepress 2
RGB: Adobe RGB (1998)
CMYK: Euroscale Coated v2



Skannaus: Väreissä ja 600 dpi:nä.
Scan in color, 600 dpi.



Hue/Saturation: Poltetaan punainen ja magenta kanava puhki.
Hue/Saturation: Clear the red and magenta channel.



Levels: Jyrkennetään kuvaa, siten että roskat saadaan putsattua.
Clear out unwanted crap with Levels or Curves.



Image > Mode > Grayscale.



Image > Adjustments > Threshold.



Image > Adjustments > Threshold.



Poistetaan harmaasävyt kuvasta, saadaan skarpimpi viiva.
This eliminates all grays, leaving a nice, crisp line.



Image > Mode > Bitmap (600 dpi / Diffusion dither).
Tallennetaan talteen. / Save for later.



Image > Mode > CMYK. Channels: ”Load channel as selection”.



Invertoidaan valinta, tehdään uusi layer ja valitaan 100% musta ilman muita osavärejä.
Invert the selection, make a new layer and choose 100% black, without other colors.



Täytetään valinta (Edit > Fill). Poistetaan valinta ja tyhjennetään background-layer.
Fill the selection (Edit > Fill). Deselect, and clear the background layer.



Status quo näyttää tältä. Tallennetaan erikseen layer-versioksi.
Here’s the status quo. Save as a separate file.





Uusi layer marginaaleja ja puhekuplia varten. Valitaan alueet Magic wand -työkalulla.
Make a new layer for the margins and word balloons. Select areas with the Magic wand tool.



Tekstit lassotaan mukaan käsin.



Taustavärejä. Luodaan hahmoille etuala-layer marginaalien alapuolelle.
Background colors. Make a new layer for the characters underneath the margins.



Valitaan alueita Magic wand -työkalulla.
Use the Magic wand tool to select areas.



Select > Modify > Expand.



1–2 pixels.



Expand kasvattaa valintaa, tukkien väriä myös viivan alle.
You want to expand the selection to make sure the color is tucked underneath the art.



Edit > Fill. Vuotavat alueet väritetään käsin.
Rest of the areas manually.



Etualan flätit ovat valmiina. Tarvittaessa layereitä tehdään enemmänkin.
Foreground flats are ready. Feel free to make more layers if needed.





Varjot voi tehdä omalle layerilleen Multiply-Blending modella.
I paint the shadows on a separate layer in Multiply blending mode.



Varjojen sävyt vaikuttavat jälleen huomattavasti tilan tuntuun.
See how the shifts in hue and color affect the mood and space.



Taustan varjot omalle layerilleen.
Background shadows are made on a separate layer.



Valot/vaaleammat alueet voi tehdä Screen- tai Hard light -Blending modella.
Highlights can be done with Screen or Hard light blending mode, for example.



Valot ja varjot paikoillaan. Viivan väriä voi tuunata helposti Clipping maskilla.
Lights and shadows in place. Add a little depth with coloring the line with Clipping mask.





Like so.





Image > Trap.



Trap-toiminto litistää kuvan yhdeksi layeriksi...
Trapping flattens the file...



...ja lisää osavärejä ääriviivan reunoille

...and adds color on the edge of the line.



Harmaasävyisen piirroksen voi myös värittää monella metodilla.
Grayscale images can be colored in numerous ways.



Helpoin tapa on kasata värit Multiply-layereilla päällekkäin.
The easiest probably being with using Multiply layers.



Mutta alla olevat värisävyt kuultavat toki aina läpi.
The material underneath each layer will pass through, of course.





Vaihtoehtoisesti ”viivapiirroksen” voi erottaa Alpha-kanavaa hyödyntäen.
Alternatively, you may extract the linework with an Alpha channel.



Kuva-ala kopioidaan ja luodaan uusi Channel-kanava. Täytetään ns. Alpha-kanava.
Copy the image and create a new Channel. Fill the so-called Alpha channel.



Valitaan CMYK-kanavat käyttöön...
Select the CMYK channels...



...luodaan uusi layer ja ladataan valinta valikosta: Select > Load selection.
Create a new layer and load the selection.



Valitaan Alpha-kanava (invert valittuna).
Select Alpha channel, with “invert” ticked.



Täytetään valinta esmes 100% mustalla, tms.
Fill selection with eg. 100% black.



Tyhjennetään background-layer, ja poistetaan Alpha-kanava käytöstä.
Clear the background layer and take out the Alpha channel.



Samaa metodia voi käyttää tavallisen viivapiirroksen erotteluun.
The same method can be used to color b&w linework.



Clipping maskin avulla viivaa voi sävyttää...
Remember that you can use the clipping mask for the linework...



...ilman että alla olevat värit sotkeentuisi yläpuolella oleviin väreihin.

...without affecting the color layers underneath this time.



Cheers!


