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Fiskeren/Skibber

//REDEGØRELSE
Manipulering af fiskeren og Skibber
//OPGAVEN
Manipulering af billede i Photoshop. - Giv det gamle Fisker maleri
Skibbers ansigt og lav piben om til en klassisk lakridspibe.

I forbindelse med renovering af et sommerhus, ønsker min gode

//NOTE OM FISKEREN

kammerat Skibber, et billed hvor han er den gamle „fisker”. Billedet

Mange forudsætter, at Fiskeren er malet af en Skagensmaler. Dette er ikke sandt. Det er dog

skulle manipuleres så det kom til at ligne et ægte maleri og herefter

oplagt at tro, at kunstneren har været inspireret af fiskerne på den jyske vestkyst og fiskermil-

trykkes på lærred.

jøet i Skagen. Kunstneren bag er Harry Haerendel, der blev født i Hamborg i 1896 og døde i
1991.

Min opgave bestod i at tage fotos og manipulere det i photoshop.

Harry Haerendel studerede på kunstskoler i både Hamburg og Berlin og rejste sidenhen rundt i

Udfra et foto Lars Hjortshøj har brugt manipulerede jeg billederne

det meste af Europa.

sammen.

Harry Haerendel blev draget af det maritime og begyndte at male portrætter af de hårdtar-

1.*Med refine edge fridtlagde jeg fotoet af skibber justerede farverne

bejdende fiskere. Så vidt vides malede han billedet af Fiskeren i 1920’erne (læs mere under

med levels.

”Fiskerens identitet”).

2.*Med smudge tool „gned” jeg i fotoet så det kom til at ligne penselstrøg.
3.*Qiuck selection tool, anvendte jeg til at fritlægge „piben”, så jeg
kunne arbejde med at give den en mere naturlig pibe størrelse ved
hjælp af Edit/transform/warp.
4.*Ved brug af masker, malede jeg Lars væk og Skibber frem. Skæget
og håret „bandt” jeg sammen ved hjælp af healing bruch tool.
5.*For at opnå skygger under hatten brugte jeg burn tool dirrekte på
Skibber. Jeg anvendte Liquify for at tilpasse hatten, skæget og tøjet,
6.*Jeg hentede brushes der ligner røg, så jeg kunne komme lidt
ekstra røg i piben.
7.* Til slut åbnede jeg filter galery, brugte accented edges og justerede så der kom mere penselstrøgseffekt.

//KVALITETSVURDERING:
Jeg er tilfreds med resultatet og synes jeg har opnået den effekt og
stemning jeg gerne ville.

Lars Hjortshøj

Skibber

Skibber Fiskeren
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