PHOTOBASHING
Valokuvan muokkaaminen osaksi digitaalista maalausta

Hakkio Leo
Opinnäytetyö
Kuvataiteen koulutus
Kuvataiteilija (AMK)

2020

Opinnäytetyön tiivistelmä
Kuvataiteen koulutus
Kuvataiteilija (AMK)

Tekijä
Ohjaaja(t)
Toimeksiantaja
Työn nimi
Sivu- ja liitesivumäärä

Leo Hakkio
Eija Rajalin

Vuosi

2020

Photobashing. Valokuvan muokkaaminen osaksi
digitaalista maalausta
26 + 12

Opinnäytetyössäni tutustuin konseptitaiteessa paljon käytettyyn photobash-tekniikkaan. Tutkin, miksi se on suosittua juuri konseptitaiteen kentässä ja miten sen
avulla valokuvia voidaan muokata saumattomasti osaksi digitaalista maalausta.
Tutkin myös tekniikan soveltamista omaan työprosessiini. Kontekstina photobashille avasin myös konseptitaiteen teoriaa ja käsitteitä.
Teososassa kuvaan työprosessiani opetellessani photobash-tekniikkaa. Tutustuin tekniikkaan erilaisten tutoriaalien avulla ja tekemällä sarjan konseptikuvia.
Pidin oppimispäiväkirjaa opinnäytetyöprosessin ajan, mikä auttoi erityisesti oman
työskentelyni analysointia.
Photobash mahdollistaa realististen ja yksityiskohtaisten kuvien tekemisen nopeasti. Tekniikan sovittaminen omaan työskentelyyni oli osin haasteellista, mutta
onnistuin siinä itseäni tyydyttävällä tavalla. Toivon, että tästä opinnäytetyöstä olisi
hyötyä kaikille konseptitaiteesta ja erityisesti photobashista kiinnostuneille. Kenties tämä tutkimus voi auttaa taitelijoita löytämään ja oppimaan uusia tapoja kuvan tekemiseen.

Avainsanat

photobash, photobashing, konseptitaide

Abstract of Thesis
Degree Programme in Visual Arts
Bachelor of Culture and Arts

Author
Supervisor
Commissioned by
Subject of thesis
Number of pages

Leo Hakkio
Eija Rajalin

Year

2020

Photobashing. Editing photographs into a digital
painting
26 + 12

This thesis explored photobashing which is a common technique used in concept
art. The objective of the study was to examine why it is popular in concept art
specifically and how it makes editing photographs seamlessly into digital paintings possible. This study also explored how the technique can be adapted into a
digital painting process. The basic terms and theory for concept art as a context
for the technique were also covered in this thesis.
The functional section of this thesis covered the learning process with photobash.
A series of concept images were produced in the process of learning the technique with the help of Internet tutorials. A learning diary was kept through the
process to help analyse the work process.
Photobash enables painting highly realistic and detailed images quickly. Adapting
the technique into a painting process can be challenging but it is achievable.
Hopefully, this thesis could be useful to all people interested in concept art and
particularly in photobashing.

Key words:

photobash, photobashing, concept art

SISÄLLYS
1 JOHDANTO .................................................................................................... 5
2 KONSEPTITAIDE ........................................................................................... 7
3 PHOTOBASHING ........................................................................................... 9
3.1

Valokuvan muokkaaminen osaksi maalausta ...................................... 10

4 TYÖPROSESSI ............................................................................................ 13
4.1

Tutustuminen photobashiin .................................................................. 13

4.2

Teos 1 .................................................................................................. 16

4.3

Teos 2 .................................................................................................. 19

4.4

Johtopäätökset..................................................................................... 21

5 POHDINTA ................................................................................................... 23
LÄHTEET .......................................................................................................... 25
LIITTEET........................................................................................................... 26

5

1 JOHDANTO
Digitaalinen taide on kiinnostanut minua jo pitkään, ja se kiinnostus on vain syventynyt opiskeluni aikana. Digitaaliseen taiteeseen tutustuessani olen kiinnostunut pelejä ja elokuvia varten tehdystä konseptitaiteesta. Se on nopeutensa
vuoksi usein melko ilmaisullista ja oleelliseen keskittyvää, ja sen olemassaololle
on selkeä tarkoitus. Tämän kiinnostuksen kautta oma taiteellinen tyylini on kehittynyt samankaltaiseksi, ja siksi koen, että minun olisi järkevää tavoitella töitä kyseiseltä alalta. Työskentelyssäni on kuitenkin vielä paljon kehitettävää, ja siksi
haluan opinnäytetyössäni pyrkiä kehittämään omaa kuvan tekemisen prosessiani.
Olen opiskeluni aikana kiinnostunut myös valokuvauksesta ja olen pitkälti harrastusmielessä kulkenut valokuvaamassa. Minulta löytyykin kohtalainen kokoelma
satunnaisia kuvia erilaisista asioista. Tutustuessani konseptitaiteen työprosessiin
törmäsin photobash-tekniikkaan, joka suomen kielellä viittaa erilaisten valokuvien
yhteen muokkaamiseen digitaalisesti. Koska tekniikka yhdistää valokuvat digitaaliseen maalaamiseen, ajattelin sen olevan hyvä tapa yhdistää kiinnostuksen kohteitani yhdeksi projektiksi. Toivon tekniikan myös antavan minulle uusia työkaluja
digitaaliseen maalaamiseen.
Tutkin tässä opinnäytetyössä, miten photobash-tekniikka mahdollistaa valokuvien käytön digitaalisen maalauksen tukena: miten se vaikuttaa työskentelyprosessiin, miten valokuvat saadaan muokattua osaksi digitaalista maalausta ja
miksi tekniikka on suosittu juuri konseptitaiteessa? Tutkin myös tekniikan soveltumista omaan työprosessiini. Tutustun tekniikkaan internetin tarjoamien tutoriaalien avulla ja tekemällä konseptikuvituksia photobash-tekniikkaa hyödyntäen.
Arvioin myös tuottamieni kuvien ja oppimispäiväkirjan avulla tekniikan soveltumista omaan työskentelyyni. Tekniikassa käytetään hyvin usein hyväksi myös
3D-ohjelmia, mutta aion tässä projektissa keskittyä 2D-työskentelyyn. En myöskään tule avaamaan referenssikuvien ottamiseen tai valokuvaukseen yleisesti liittyviä asioita tässä opinnäytetyössä. Kontekstina tutkittavalle tekniikalle selvitän
myös konseptitaide- ja konseptitaiteilija-termien perusteet.
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Opinnäytetyöni teososassa teen sarjan digitaalisesti Adobe Photoshop -ohjelmalla toteutettuja fiktiivisiin maailmoihin sijoittuvia konseptikuvituksia. Hyödynnän photobash-tekniikkaa kuvien toteutuksessa ja kuvia tukevina valokuvina pyrin käyttämään mahdollisimman paljon itse ottamiani valokuvia. Kuvien teemana
on keskiaikafantasia, joka on yski suosikkiaiheistani digitaalisessa maalauksessa.
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2 KONSEPTITAIDE
Kaikki mitä näet pelissä tai animaatioelokuvassa, on konseptitaiteilijan suunnittelemaa, kuten esimerkiksi aseet, esineet, ajoneuvot, hahmot ja vaatteet (Concept
Art Empire 2020). Konseptitaide on visuaalista ilmaisua, joka kertoo tarinaa tai
välittää katsojalle tiettyä tyyliä. Sitä käytetään tavallisesti elokuva- ja peliteollisuudessa projektien yleisilmeen ja tunnelman määrittämiseen. Konseptitaide tarjoaa
hyvän referenssipisteen yhtenäiselle linjalle projektissa työskenteleville ihmisille.
(Fitzgeralt 2019.) Konseptitaiteen avulla mallintajat, animaattorit ja erikoistehosteiden tekijät valmistelevat ideat tuotantoon (Concept Art Empire 2020).
Konseptitaide ja kuvituskuva eivät ole sama asia, vaikka ne ovatkin laadultaan ja
tekniikoiltaan koko ajan lähempänä toisiaan. Yhtäläisyyksistään huolimatta niillä
on kuitenkin yksi selkeä ero ja se on sana konsepti. Konseptitaiteilijan tehtävänä
on nopeasti tutkia erilaisia ideoita ja kommunikoida ne mahdollisimman tehokkaasti (kuva 1). Kuvittajan tehtävänä taas on tehdä hyvin viimeisteltyjä teoksia.
Tarkkaan viimeistellyllä kuvalla ei ole konseptitaiteessa arvoa, jos ei se tarjoa
mitään uutta designia tai tunnelmaa. On resurssien ja ajankäytön kannalta paljon
tehokkaampaa tehdä karkeampi ja vapaampi luonnos, joka herättää kiinnostusta
ja keskustelua. (Creative Bloq Staff 2012)

Kuva 1. Esimerkki konseptitaiteesta: Eileen (Ichim 2020)
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Konseptitaiteilija tuo kuvilla näkyviin esimerkiksi tarinankerronnan hahmoja, ympäristöjä ja esineitä. Sanonta ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” on hyvä
mantra kaikille konseptitaiteilijoille. Konseptitaiteilijan työtehtävinä voi esimerkiksi
olla jonkin aikaisemman suunnitelman jatkotyöstäminen, elokuvaksi tehtävän kirjan kohtausten visualisointi tai uusien maailmojen ja hahmojen luominen tyhjästä.
Taiteilija tuo kuviin oman personallisen tyylinsä pysyen samalla uskollisena tehtävänannolleen ja projektin lopulliselle tavoitteelle. (Fitzgeralt 2019.) Konseptitaiteilijan on tärkeää rakentaa itselleen vahva visuaalinen kirjasto, joka toimii tietokantana erilaisille ideoille, muodoille, tekstuureille ja kaikille muille vastaaville ajatuksille, joista ammentaa inspiraatiota omiin maalauksiin. Konseptitaiteilijan tehtävänä on tuottaa paljon erilaisia ideoita nopeassa ajassa. (Concept Art Empire
2020.)
Konseptitaiteen ala on nopeasti kasvava, mutta alalla on myös erittäin kova kilpailu. Alalle murtautuakseen taiteilijalla on oltava erinomainen ymmärrys taiteen
perusteista, kuten perspektiivistä, anatomiasta, sommittelusta ja valaistuksesta.
(Concept Art Empire 2020.) Työnhakua varten omaan portfolioon kannattaa sisällyttää vain parhaat kuvat. Jos on vain kaksi kuvaa, joihin on oikeasti tyytyväinen, kannattaa portfolion koostua sitten vain niistä kahdesta kuvasta. Kannattaa
kuitenkin muistaa, että potentiaalinen työnantaja saattaa pyytää nähdä enemmän, jolloin joutuu esittelemään myös toiseksi parhaat kuvat. Myös verkostoituminen on konseptitaiteilijaksi pyrkivälle erittäin tärkeää, ja on hyvä pyrkiä olemaan mahdollisimman paljon tekemisissä muiden taiteilijoiden kanssa. Itsensä
markkinointiin ja esiin tuomiseen kannattaa siis tottua. (Fitzgeralt 2019.)
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3 PHOTOBASHING
3.1 Photobashingin perusteet
Photobashing on tekniikka, jossa taiteilija yhdistää ja sekoittaa valokuvia tai 3Delementtejä yhteen maalatessaan ja rakentaessaan niistä valmista kuvaa. Konseptitaiteilijat käyttävät tätä nopeuttaakseen työprosessiaan ja saavuttaakseen
realistisemman jäljen (kuva 2). Esimerkiksi, jos projekti sijoittuu johonkin oikeaan
paikkaan, on paljon nopeampaa rakentaa konseptikuva valokuvan pohjalta, kuin
tehdä se tyhjästä. (Heginbotham 2020.) Vaikka tekniikka voi vaikuttaa hieman
huijaamiselta, vaatii se kuitenkin hyvää ymmärrystä valaistuksesta ja siitä, miten
eri elementit saa realistisesti yhdistettyä yhdeksi kuvaksi (Kar 2019).

Kuva 2. Esimerkki photobash tekniikasta: Last man standing (Drabik 2019)

Photobash-tekniikassa taiteilijalla on kuvan pohjana luonnos tai valokuva, jonka
jälkeen taitelija maalaa uusia elementtejä ja muokkaa kuvassa jo olevia elementtejä saadakseen kaiken toimimaan yhteen. Joskus taiteilija voi myös käyttää 3Dohjelmalla, esimerkiksi Blenderillä, renderöityjä elementtejä yhdistettynä digitaaliseen maalaukseen. 3D-elementit ja valokuvat muodostavat suurimman osan
photobashingin resursseista. Yleisin taiteilijoiden käyttämä ohjelma on Adobe
Photoshop. (Heginbotham 2020.)

10

Photoshoppingin eli kuvanmuokkauksen ja photobashingin välillä on ohut raja.
Photobashingissä taiteilija yleensä työstää kuvan niin pitkälle, että alkuperäinen
kuva ei ole enää tunnistettavissa, kun taas photoshoppingissa kuvaa vain ehostetaan. (Kar 2019.) Photobashing on paljon luovempaa, koska se vaatii useiden
kuvien yhdistämistä ja päälle maalaamista. Jos yhdistää pään yhdestä kuvasta
toiseen kuvaan tytöstä mekossa ja maalaa kuvaan vielä hohtavan taikasauvan,
on se photobashingiä. (Heginbotham 2020.) Tämä kuitenkin muodostaa harmaan
alueen, jossa photobashing-tekniikalla tehtyä kuvaa on vaikea määritellä taiteeksi
(Kar 2019).
3.2 Valokuvan muokkaaminen osaksi maalausta
Photobashing ei ole niin helppoa kuin kuvan leikkaaminen ja liittäminen toisen
kuvan päälle. Eri elementtien saaminen toimimaan yhdessä vaatii maalaamista,
valaistuksen muuttamista ja yksityiskohtien siirtelyä. Tekniikka kuitenkin mahdollistaa nopeamman työskentelyrytmin, minkä vuoksi useat konseptitaiteilijat hyödyntävät sen tuomia mahdollisuuksia omassa työssään. (Heginbotham 2020.)
Työskentelyssä ensimmäinen vaihe on oikeiden kuvien valinta. Netistä saatavat
stock-valokuvat ovat tärkeä apuväline, mutta niitä ladattaessa on tärkeää muista
kuvien käyttöoikeudet. Vapaasti käytettäviä kuvia saa ilmaiseksi muun muassa
Unsplash-, Freepik- ja Pixabay-sivustoilta. (Kar 2019.) Kun halutun kuvan on siirtänyt Photoshopiin, tehdään kuvalle tasomaski. Pyyhekumi-työkalu tuhoaa kuvassa olevaa informaatiota, kun taas tasomaskiin mustalla maalaaminen vain piilottaa ei halutut osat kuvasta. Tällöin jos kuvasta haluaakin käyttää suurempaa
osaa kuin oli aluksi ajatellut, voi maskiin valkoisella maalaten tuoda tarvittavat
osat takaisin näkyviin. Valokuvatekstuureiden terävät reunat on myös hyvä häivyttää pois maskiin pehmeällä siveltimellä maalaten. Tällöin tekstuuri istuu saumattomammin työstettävään kuvaan. Hyvä tapa lisätä muokattu tekstuuri maalattavaan alueeseen on tehdä siitä rajausmaski. Tällöin tekstuuri näkyy vain halutulla tasolla. Tekstuuri on myös tärkeää skaalata realistisen kokoiseksi suhteessa kuvan muihin elementteihin. (EmbodiedJosh 2018.)
Hyvin usein eri kuvien värit eivät ole täysin samanlaisia, ja se voi tuottaa ongelmia, etenkin jos niitä haluaa käyttää kuvassa lähellä toisiaan. Ongelmaan on
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muutama ratkaisu. Ensimmäinen vaihtoehto on muuttaa kuvan tason sekoitustilaa johonkin, joka sopii paremmin kuin oletusarvoinen normaalitila. Monissa tilanteissa parempi tapa on kuitenkin avata tason sävy/kylläisyysasetukset ctrl + ukomennolla (Liite 1). Tämä mahdollistaa tason värien ja valotuksen säätämisen.
Tasomaskin avulla on tarvittaessa hyvä häivyttää tekstuurien välinen raja. Valotuksen muokkaamiseen hyviä työkaluja ovat myös tasot (ctrl + L) ja käyrät (ctrl +
m). Teksturoitua sivellintä hienovaraisesti käyttäen voi tasomaskilla maalata valokuvatekstuuria hieman piiloon ja antaa alla olevan maalauksen näkyä kuvatekstuurin läpi antaen kuvalle maalauksellisemman ilmeen. (EmbodiedJosh 2018.)
3D-ohjelmassa tehty yksinkertainen malli kohteesta ja siitä renderöity kuva voivat
toimia pohjana jatkoa varten. Se voi auttaa antamaan suuntaa väreille ja tekstuureille kuvan tekemisen alkuvaiheessa. Photobashing voi usein olla melko kokeellista, ja eri tekniikoita kokeilemalla voi vahingossakin löytää hyvältä näyttäviä ratkaisuja viemään kuvaa eteenpäin. (Artof JoseVega 2017.)
Photoshopin tason sekoitusasetuksen muuttaminen vaatii usein enemmän kokeilemista, mutta usein toimivia asetuksia ovat esimerkiksi sulauttava, kertova ja
väri. Hyvä tapa sekoitusasetusten kokeilemiseen on siirtää kuvaan muokattava
kuva halutulle alueelle ja yksi kerrallaan käydä järjestyksessä läpi eri sekoitustilat
ja katsoa, millä tavalla mikäkin vaikuttaa tasoon. Kun toivotun efektin luova sekoitustila on löydetty, piilotetaan ei halutut osat tasomaskin avulla. (Artof JoseVega 2017.)
Toinen tapa elementtien lisäämiseen on sekoita jos -asetus, joka löytyy tuplaklikkaamalla haluttua tasoa sekoitusasetukset kohdasta. Esimerkiksi vaaleita sävyjä
saa piilotettua siirtämällä tämä taso -liukusäätimen vaaleiden sävyjen säädintä
vasemmalle, kohti mustaa. Klikkaamalla säädintä samaan aikaan painaen Altnäppäintä saa säätimen halkaistua kahtia, ja se mahdollistaa piilotettavan alueen
reunan gradientin säätämisen (Liite 2). Sekoita jos -asetus ei kuitenkaan itsessään vielä toimi kovin hyvin, koska se jättää herkästi ohuen vaalean reunan näkyviin jääneiden, tässä tapauksessa tummien alueiden ympärille. Ongelman saa
ratkaistua lisäämällä tason yläpuolelle tyhjän tason ja yhdistämällä nämä tasot
keskenään. Tasojen yhdistäminen ei muuta muokattavan tason ulkonäköä mitenkään, mutta se nollaa sekoita jos -asetuksen säätimen. Tämä taas mahdollistaa
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vaaleiden sävyjen tummentamisen käyrät-työkalun avulla ilman, että edellisessä
vaiheessa piilotetut vaaleat tulisivat takaisin näkyviin. Jäljelle jääneet ei toivotut
alueet saa jälleen piilotettua tasomaskin avulla. Tämä tekniikka kuitenkin vaatii,
että lisättävässä kuvassa valaistus ja perspektiivi ovat kutakuinkin työstettävää
kuvaa vastaavat. Tason tai valittujen elementtien perspektiiviä voi säätää ottamalla tason muokkaustilan käyttöön painamalla Ctrl + T, klikkaamalla hiiren oikealla muokattavaa aluetta ja valitsemalla vääristä tai perspektiivi muokkaustilan.
(Artof JoseVega 2017.)
Kolmas tekniikka kuvien yhdistämiseen on sovita väri -asetus, joka löytyy Photoshopin yläreunassa olevan kuva-pudotusvalikon alta säädöt kohdasta (Liite 3).
Muokattavasta kuvasta voidaan leikata erilleen tarvittavat elementit ja asettaa ne
haluttuun paikkaan. Lisättävässä elementissä tulee jälleen olla mahdollisimman
lähelle sama perspektiivi kuin työstettävässä kuvassa on. Todennäköisesti elementin värit eivät ole yhteensopivia muun kuvan kanssa. Avaamalla sovita väriikkunan ja valitsemalla lähteeksi työstettävän tiedoston, voi taso kohtaan valita
tason, jonka värit halutaan siirtää muokattavaan elementtiin. Toimivien värien löytämiseksi voi joutua kokeilemaan eri tasoja. Kun sopivin asetus on löydetty, voi
elementin sävyjä vielä yrittää saada paremmin sopiviksi käyrät työkalun avulla.
(Artof JoseVega 2017.)
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4 TYÖPROSESSI
Tämän opinnäytetyön toiminnallisena osana tein sarjan konseptikuvituksia. Lähdin tutkimaan photobash-tekniikkaa ja sitä, miten se sopisi omaan kuvan tekemisen prosessiini. Tutustuin internetistä, ja etenkin YouTubesta löytyviin tutoriaaleihin, joiden avulla opettelin tekniikan perusteita. Keräsin aineistoa tutkimustani
varten pääsääntöisesti havainnoimalla omaa työprosessiani, ja sen tuloksena
syntyneitä kuvia.
Koska olen jo jonkin aikaa harrastanut valokuvausta, ajattelin pyrkiä käyttämään
projektini referensseinä mahdollisimman paljon itse ottamiani valokuvia. Tämä
toki loi tiettyjä rajoituksia kuville. Kuvakokoelmassani sattui jo valmiiksi olemaan
melko paljon talvella otettuja kuvia, eikä näin talviaikaan muutakaan voinut kuvata lisäksi. Päätin jo hyvissä ajoin, että vähintään yhden kuvan tulisi sijoittua
talveen.
4.1 Tutustuminen photobashiin
Kokeilin ensimmäisenä työtapaa, jossa aluksi eri valokuvia ladotaan päällekkäin
photoshop-tiedostoon erilaisilla sekoitustiloilla ja annettaan tämän seurauksena
syntyneen ”kaaoksen” ohjata luovuutta eteenpäin. En kuitenkaan kokenut tätä
tapaa itselleni sopivaksi koska, vaikka sainkin pari kiinnostavan näköistä kuvaa
alulle, huomasin seuraavani liikaa valokuvien muotoja ja elementtejä. Minusta
tuntui, että olin liikaa kahlittuna teoksen pohjana oleviin valokuviin, ja niiden linjoihin.
Paremmin itseäni miellyttäviä tuloksia sain, kun yhdistin päällekkäin vähemmän
kuvia. Yksi ensimmäisistä kokeiluistani oli kuva, jossa yhdistin sivuttain käännettyyn kuvaan urheiluhallista heilahtaneen kuvan yöllisistä katuvaloista (kuva 3).
Päällimmäisen kuvan tason sekoitustilana käytin erottava asetusta, joka loi negatiivimaisen värityksen kuvaan. Jo valmiiksi melko futuristinen urheiluhalli toi sivuttain käännettynä minulle ajatuksen futuristisesta pilvenpiirtäjästä. Lähdin kuvan päälle maalamalla viemään tätä ajatusta pidemmälle. Maalasin aluksi hallin
ympäristön piiloon, koska se ei enää sopinut kuvan uuteen kontekstiin. Käytin
apunani pipettityökalua, jonka avulla valitsin kuvassa jo olevia värejä. Maalasin
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kuvan taivaan ja etualan osittain uusiksi, ja lisäsin taustalle toisen pilvenpiirtäjän
utuisen siluetin. Kuva kuitenkin jäi kesken inspiraation loputtua kesken, mutta kuvassa on mielestäni hyvää potentiaalia, josta voisi jatkaa myöhemmin.

Kuva 3. Keskeneräinen työ, jossa kaksi valokuvaa yhdistetty ja kuvaa jatkettu
maalaten

Kehitin edellisten kokeilujen ideaa edelleen pidemmälle, mutta tällä kertaa pyrin
yhdistämään kuvia keskenään realistisemmin. Kokeilin hieman myös yksittäisen
valokuvan päälle uusien elementtien luonnostelua, jos sillä olisin saanut ideoita
kuvan eteenpäin viemiseen. En tehnyt montaa kokeilua näillä tekniikoilla, koska
sain melko nopeasti aikaan kuvan, jota halusin jatkaa pidemmälle (kuva 4). Sain
ajatuksen joen tai järven rannalla olevasta linnoituksesta tai muusta rakennelmasta, johon lankkujen muodostama kulkuväylä voisi johtaa. Tästä ajatuksesta
lähdin kyseistä kuvaa kehittämään eteenpäin projektini myöhemmässä vaiheessa.
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Kuva 4. Kaksi kuvaa yhdistettynä yhdeksi

Kokeilin hieman erilaista tekniikkaa valokuvaelementtien lisäämiseen keskeneräisessä työssä, jonka olin jo aikaisemmin aloittanut (kuva 5). Korvasin aluksi
maalauksen taivaan valokuvalla. Kuvan keskellä olevaan kiveen lisäsin kivitekstuurin ja kopioin sen hieman muokattuna myös pienempään kiveen. Maalasin
tekstuurin varjoissa olevia alueita hieman piiloon tasomaskin avulla, jotta tekstuuri näkyisi enimmäkseen kiven valaistuissa osissa. Etualan maan tekstuurin
perspektiiviä jouduin muokkaamaan ja säätämään sen värejä paremmin kuvaan
sopiviksi. Pyrin myös pipettityökalua hyödyntäen maalaamaan tekstuurin värejä
muualle kuvan etualaan.
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Kuva 5. Keskeneräinen teos, jossa kokeilin erilaisten valokuvaelementtien lisäämistä
4.2 Teos 1
Aloitin kuvan tekemisen itselleni tutulla tavalla, maalaamalla ensin mustavalkoisen peukalonkynsikuva tyyppisen luonnoksen kuvasta (Liite 4). Luonnostellessa
kuvaa minulla ei vielä ollut minkäänlaista käsitystä, minkälaiset värit tai tunnelman haluaisin kuvaan. Melko nopeasti kuitenkin keksin, että kuva voisi sijoittua
yöhön. Tehdessäni värikokeiluja liukuvärikartan avulla päädyin siihen lopputulokseen, että tämä kuva tulisi olemaan se talvinen kuva, jota olin jo aiemmin suunnitellut. Ilman referenssiä väreistä, minulla oli ongelmia saada kuva siirrettyä toimivalla tavalla mustavalkoisesta värilliseksi. Ensimmäinen väritys, jonka kuvaan
tallensin, oli omasta mielestäni melko hirvittävä mutta se kuitenkin auttoi minua
löytämään suunnan toivomilleni väreille. Kokeilin myös jo melko aikaisessa vaiheessa muutamien valokuvaelementtien lisäämistä kuvan etualaan (Liite 5).
Koska en ollut tyytyväinen kuvan etenemiseen, enkä ollut varma, miten jatkaa
kuvan työstämistä, päädyin aloittamaan alusta, ja lähestymään kuvaa hieman eri
tavalla. Koska en tiennyt miten työstää luonnoksen elementtejä eteenpäin, päädyin maalaamaan ne pääkohteena olevaa suurta kiveä lukuun ottamatta piiloon.
Päätin, että tulen lisäämään muut elementit vasta myöhemmässä vaiheessa takaisin. Maalasin kuvan taivaan kokonaan uudestaan harmaaskaalassa, jotta sain
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sen värit sopimaan paremmin suunnitelmaani yökuvasta. Lisäsin kuvaan alustavat värin jälleen liukuvärikartan avulla, mutta käytin tällä kertaa referenssiä (Liite
6) toivotunlaisten värien löytämiseksi. Xu Zhangin luonnossarja oli merkittävä apu
yöhön sopivien värien löytämisessä. Tämän jälkeen maalasin taivaaseen valoa
referenssini mukaisesti ja määrittelin maan valossa ja varjossa olevia alueita.
Maalasin myös suuren kiven juuren kaukaisen kaupungin tai kylän valoja luomaan kuvalle skaalaa ja tarinallisuutta. Tässä vaiheessa olin saanut kuvan tunnelman ja värit omasta mielestäni määriteltyä hyvin ja olin hyvin luottavainen kuvan jatkosta (Liite 7).
Kun olin saanut kuvan pohjan hyvään kuntoon, aloin lisäämään kuvaan aikaisemmin poistamiani elementtejä takaisin (Liite 8). Maalaamisen sijasta otinkin elementit tällä kertaa valokuvista. Lisäsin aluksi etualaan tekstuureja luomaan kolmiulotteisuutta ja mielenkiintoa aikaisemmin vielä hyvin litteään maahan. Lisäsin
aikaisemmin (kuva 5) käyttämääni kivitekstuuria kuvan oikeaan alareunaan tuomaan vaikutelmaa kalliosta. Pehmensin tekstuurin reunat tasomaskin avulla ja
säädin värit kuvaan paremmin sopiviksi. Tekstuurin istuttaminen kuvaan tyydyttävällä tavalla vaati melko paljon kokeilemista tason sekoitusasetusten ja peittävyyden kanssa. Muissa etualan tekstuureissa käytin sovita väri asetusta, mikä
johti huomattavasti nopeammin ja helpommin haluttuun vaikutelmaan. Pyrin
myös sovittamaan tekstuureja kuvaan paremmin maalaamalla siveltimellä ja
kloonaavalla leimasimella. Kloonaavalla leimasimella pystyin monistamaan haluamiani yksityiskohtia ja siveltimen avulla maalasin valoja ja varjoja paremmin
muuhun kuvaan sopiviksi.
Lisäsin kuvaan myös metsää alkuperäisen luonnokseni mukaisesti. Vasemmanpuoleista metsää muokatessani käytin jonkin verran käyristä muokkaustilaa saadakseni metsän sopimaan paremmin aikaisemmin maalaamaani horisontin linjaan. Puiden hyvin pienet yksityiskohdat aiheuttivat jonkin verran haasteita, koska
kuvan taustalla olleen, merkittävästi työstettävää kuvaa kirkkaamman taivaan rajaaminen kokonaan pois ei ollut kovin helppoa. Metsää säätäessäni huomasin
myös, että sovita väri asetus ei toiminut ollenkaan kuten olisin halunnut, kun samassa tasossa käytti myös sekoita jos -asetusta. Sain kuitenkin ongelman ratkaistua erilaisten sekoitus ja valaistus asetusten kokeilemisen jälkeen. ArtofJo-
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seVegan (2017) tutoriaalissaan mainitsema ”kikka” sekoita jos -asetuksen nollaamisesta tyhjän tason avulla auttoi minua muiden metsäelementtien lisäämisessä kuvaan. Alkuperäisen luonnokseni mukaisesti lisäsin kuvan oikeaan reunaan lähempänä olevia puita ja muuta kasvillisuutta. Lisäsin myös kaukana horisontissa siintävää metsää (Liite 8).
Kun lisäsin kuvaan kasvillisuutta, ja etenkin lähempänä olevia puita työstäessäni
huomasin, että kuvan mittasuhteet olivat hieman hassut. Kiven juurella oleva kylä
ei kokonsa puolesta oikein enää sopinut muihin elementteihin. Se ei kuitenkaan
ollut kovin suuri murhe kuvassa, ja ajattelin tehdä asialle jotakin myöhemmin.
Tämä jäi kuitenkin lopulta tekemättä, koska en kokenut sitä visuaalisesti ja teknisesti muuten ongelmallisena, enkä halunnut enää käyttää enempää aikaa kuvaan, joka muuten oli jo tavoitteensa mukainen.
Alun perin olin ajatellut kuvaan tulevan enemmän ihmishahmoja, jotka olisivat
muodostaneet pidemmän saattueen kulkemassa kohti suurta kivipaasia. Ajan
säästämiseksi tyydyin kuitenkin vain kahteen hahmoon, kuten olin alkuperäiseen
luonnokseen tehnyt. Maalasin ensin lähempänä olevan hahmon punaisessa kaavussa. Valitsin kaavun väriksi punaisen, koska ajattelin sen sopivan uskonnolliseen tai kulttimaiseen teemaan, jota halusin hahmoilla hakea ja se myös toi värikontrastia kuvaa hallitseviin sinisen sävyihin. Kopioin hahmon ja pienensin sitä
perspektiivin mukaisesti. Näin sain pohjan toiselle hahmolleni erittäin nopeasti ja
vaivattomasti. Tämän jälkeen lisäsin hahmoille esineet ja muokkasin niitä hieman, etteivät ne näyttäisi täysin kopioiduilta. Halusin tuoda hahmojen avulla kuvaan myös toissijaisen valon lähteen, jonka vuoksi maalasin kynttilöitä lipun telineeseen. Halusin saada etualan lumeen valoa ja koin että pari kynttilää eivät vielä
mahdollistaneet riittävän hyvin tätä efektiä. Päädyin maalaamaan edempänä olevalle hahmolle pienen lyhdyn roikkumaan hänen vyölleen. Tämä toi minulle sopivasti uusia mahdollisuuksia valaistuksen suhteen. Koin tämän riittäväksi, jotta
pystyin maalaamaan maahan hieman kynttilän tuomaa kellertävää valoa ja hahmon kaapuun heijastuva valo auttoi myös paremmin erottamaan kahta hahmoa
toisistaan (Liite 9).
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Lopuksi tummensin kiven luomia varjoja, jotta sain kyläksi tarkoittamani valoisen
alueen nousemaan paremmin esiin. Viimeistelin kuvan vielä tekemällä pieniä hienosäätöjä kuvan väreihin ja valaistukseen tasot työkalulla. Koin kuvan olevan hieman liian tumma ja siksi nostin varovasti vaaleiden ja keskisävyjen valoisuutta.
Koska en saanut valoja säädettyä tasot työkalulla täysin haluamallani tavalla,
maalasin jonkin verran myös pehmeän siveltimen avulla kuvaan lisää valoa. Käytin sekoittava asetusta valot sisältävässä tasossa, kirkasta kellertävää väriä ja
pehmeintä mahdollista sivellintä. Sitten vain maalasin ohuesti melko suurella siveltimellä niiden alueiden päälle, joihin halusin enemmän valoa. Pistevalojen nostoon käytin pienempää sivellintä ja hieman enemmän painetta.

4.3 Teos 2
Toisen teokseni aloitin hyvin eri tavalla kuin ensimmäisen. En luonnostellut tai
suunnitellut kuvaa kovinkaan paljon, vaan lähdin maalaamaan suoraan valokuvan (kuva 4) päälle. Alkuperäisenä suunnitelmanani oli, että olisin tehnyt kuvaan
jonkinlaisen linnoituksen tai majataloa muistuttavan rakennelman. Kuvan etualan
lankut olisivat voineet toimia kulkureittinä joen yli kyseiselle rakennukselle. Sen
takia levensin ensimmäisenä lankkujen muodostamaa siltaa, jotta se näyttäisi paremmin kulkureitiltä joen yli (Liite 10).
Tein lassotyökalun avulla kopion lankuista ja siirsin lankut rinnakkain kuvaan niin
hyvin kuin sain. Muokkasin lankkuja paremmin yhteensopiviksi vääristä ja perspektiivi muutostiloissa. Lankkujen väliin jäi kuitenkin vielä selkeästi havaittava
sauma. Sauman peittämisessä käytin sivellintä ja kloonaavaa leimasinta, jotta
sain yhdistettyä lankkujen tekstuurit yhteen. Rajaamalla maalausalueeni monikulmiolasson avulla, sain pidettyä lankun reunan terävänä. Maalasin myös uudelle osuudelle varjoja ja tein pieniä muutoksia lankkusillan olemassaoleviin varjoihin. Käytin kloonaavaa leimasinta myös veden tekstuurien monistamiseen. Tämän avulla pyrin yhdistämään paremmin toisen valokuvan seisovan veden ja toisen virtaavan veden paremmin yhdeksi.
Olin pyöritellyt mielessäni paljon ajatusta linnasta tai linnakkeesta, johon kulkuväylä johtaisi. Tässä vaiheessa aloin kuitenkin miettimään, että kuvassa oleva

20

lankkusilta olisi melko epäkäytännöllinen kulkuväylä millekään aktiivisessa käytössä olevalle rakennukselle. Niinpä lähdin miettimään kuvaa uudelleen eri näkökulmasta ja aloin miettimään mitä kuvan alueella olisi joskus voinut olla. Ajattelin
että kuvassa oleva melko improvisoitu kulkuväylä joen yli olisi paljon loogisempi,
jos paikalla olisikin enää pelkkiä raunioita. Päätin tarttua ajatukseen, jossa joen
yli kauan sitten kulkeneesta sillasta on jäljellä pelkät rauniot ja sumuisen metsän
keskellä siintäisi suuremman rakennuksen jäänteet, jonne silta on aikoinaan vienyt.
Ensimmäiseksi tein hyvin vapaamuotoisen luonnoksen sillasta ehjänä. Käytin
muutamia apuviivoja saadakseni perspektiivin toimimaan loogisella tavalla. Tein
myös monikulmio työkalun avulla yhden perspektiivi pakopisteen viivoineen. Työkalun asetuksista valitsemalla tähti, ja asettamalla sivujen sisennykseen 99 %,
saa tehtyä helposti pakopisteen. Myös sivujen määrän ja paksuuden pystyy säätämään haluamakseen. Tämä auttoi hahmottamaan miten silta sijoittuisi maahan.
Parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi olisin tarvinnut useamman pakopisteen perspektiiviruudukon, mutta en ollut kiinnostunut tavoittelemaan täydellistä perspektiiviä tässä kuvassa. En myöskään halunnut käyttää sillan suunnitteluun kovin paljoa aikaa, koska koen arkkitehtuurin piirtämisen liian pikkutarkkana
työnä. Otin jonkin verran mallia sillan suunnitteluun goottilaisesta arkkitehtuurista.
Halusin siltaan myös suuret, riemukaarta hieman muistuttavat patsain koristellut
pylväät.
Saatuani sillan luonnoksen valmiiksi, aloin miettimään miten silta olisi voinut aikojen saatossa rapistua. Tutkin hieman referenssejä vanhoista silloista ja aloin
maalaamaan vielä pystyssä olevia osia. Valitsin pipettityökalulla kuvassa olevista
kivistä värejä siltaa varten. Maalasin sillan pilarin, jonka kansi on sortunut molemmilta puolilta, ja jonka kaaren toinen puoli on osittain sortunut. Koska yksinäinen
sillan pilari olisi mielestäni näyttänyt melko hassulta, päätin tehdä lisää sillan raunioita kauempana olevalle rannalle. Kopioin jo maalaamani osan ja asettelin sen
aikaisempia apuviivojani edelleen hyödyntäen joen rannalle. Koska kuvassa on
melko sankka sumu, jouduin säätämään sillan toisen osan värejä jonkin verran.
Vaalensin värikylläisyyttä sävy/kylläisyys asetusten avulla ja laskin kontrastia tasot asetuksella. Ajattelin että rannalla oleva pätkä siltaa voisi olla hieman paremmin säilynyt, kuin keskellä jokea oleva. Ajattelin myös, että kauempana olevan
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ehjän palasen avulla katsojan olisi helpompi saada käsitys siitä, miltä silta olisi
ehjänä voinut näyttää. Niinpä jatkoin siltaa pidemmälle kohti rantaa ja maalasin
myös ehjän kaaren sillan päälle (Liite 11). Jouduin kuitenkin hienosäätämään
kauempana olevan pätkän sävyjä vielä jonkin verran työn aikana, ennen kuin sain
sen tyydyttävällä tavalla istumaan sumuiseen maisemaan.
Maalasin keskimmäiselle saarekkeelle jonkin verran myös erinäistä romua tuomaan lisää tarinallisuutta ympäristöön. Maalasin suuremman, keskipilarin kaaresta pudonneen palasen pilarin viereen. Muut osat maalasin tuomaan osviittaa
saarekkeella sijainneesta muusta rakennelmasta. Maalasin myös eri kokoisia sillan osia pilkistämään etualan vedestä. Lisäsin eri sillan osiin vielä tekstuureja kivimuurista ja tiiliseinästä otetuista valokuvista, mikä auttoi tekemään osista hieman uskottavamman näköisiä. Tekstuureissa käytin sulauttava tason sekoitustilaa ja tason peittävyydessä alle viidenkymmenen prosentin peittävyyttä. Toin lopuksi vielä kuvaa elävöittämään pilvisen taivaan, josta pehmeän siveltimen avulla
häivytin alareunan vastaamaan utuista tunnelmaa. Jätin taivaskuvassa olleen
metsän osittain näkyviin, mikä toi hyvin lisää syvyyttä jo kuvassa olleelle metsälle.
Viimeistelin kuvan vielä tekemällä pieniä hienosäätöjä kuvan väreihin ja yksityiskohtiin (Liite 12).
4.4 Johtopäätökset
Ensimmäinen teos onnistui omasta mielestäni huomattavasti paremmin kuin toinen, vaikka en varsinaisesti pettynyt siihenkään ollut. Tein ensimmäisen teoksen
itselleni tutummalla tavalla ja suunnittelin sen huomattavasti paremmin. Koska
olin jo tehnyt kuvasta luonnoksen, johon olin tyytyväinen, oli varsinaisen työn tekeminen myös helpompaa ja motivoivampaa. Pystyin luonnoksen avulla myös
helposti suunnittelemaan, mitä elementtejä otan valokuvista ja mitä maalaan itse.
Työskentelyä myös nopeutti, että tiesin aina mitkä kuvan osat vaativat vielä työstämistä ja tämä taas toi lisää motivaatiota kuvan tekemiseen.
Toisessa teoksessa minulla taas oli lähinnä vain hataria mielikuvia siitä, mitä kuvassa voisi olla. Selkeän suunnitelman puuttuminen hidasti ja hankaloitti kuvan
tekemistä. Lopputuloksena kuvan sommitelma ja yleinen tunnelma ovat mieles-
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täni melko vaatimattomat. Luulen, että jos olisin tehnyt kuvasta kunnollisen luonnoksen, vaikka minulla olikin kuvan pohja jo valmiina, olisin pystynyt saavuttamaan paremman lopputuloksen. Suunnitelman puuttuessa jouduin myös useassa vaiheessa prosessin aikana pysähtyä miettimään, pitäisikö kuvassa vielä
olla jotakin, ja mitä se jokin voisi olla.
En käyttänyt töissäni photobash-tekniikkaa lähellekään sen täydessä potentiaalissa, pääsääntöisesti siksi, että en halunnut sen syrjäyttävän omaa maalausprosessiani. Tähän toki vaikutti myös valintani käyttää töissä vain itse ottamiani valokuvia. Yleisesti ottaen valokuvien käyttö tekstuureina oli itselleni huomattavasti
tutumpaa ja luontevampaa, kenties koska olin sitä kokeillut vähän jo aikaisemmin. Myös yksittäisten kuva elementtien tuominen kuvaan, kuten ensimmäisen
teoksen puut ja metsä, oli varsin kätevää. Kokonaisten taustojen yhdistäminen
valokuvista myös onnistui, mutta sen soveltaminen omaan työprosessiini osoittautui haasteellisemmaksi. Parhaat lopputulokset sain, kun säilytin itselleni normaalin prosessin kuvan tekemisessä, ja tein tiettyjä vaiheita vain hieman eri tavoilla.
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5 POHDINTA
Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää miten valokuvia voi muokata osaksi
digitaalista maalausta photobash-tekniikan keinoin. Koska photobash yhdistetään hyvin vahvasti konseptitaiteen kenttään, selvitin työssäni myös sen perusteita. Tärkeänä tavoitteena oli myös tutkia tekniikan soveltumista omaan kuvan
tekemisen prosessiini.
Konseptitaide on käyttötaidetta, jota hyödynnetään eritysesti peli- ja elokuvateollisuudessa. Sen tärkeimpinä tehtävinä on visualisoida tarinankerronnan elementtejä, tutkia uusia ideoita ja herättää ajatuksia. (Concept Art Empire 2020.) Tärkeää on tehokkuus ja siksi photobash on niin paljon käytetty tekniikka juuri konseptitaiteen kentässä. Photobash oikein toteutettuna mahdollistaa hyvin realistisen ja yksityiskohtaisen työnjäljen nopeasti ja vaivattomasti. Tekniikassa valokuvat, maalausjälki ja mahdolliset 3D elementit yhdistyvät saumattomasti yhdeksi
teokseksi. (Heginbotham 2020.)
Tutustuin photobash-työskentelyyn internetistä löytämieni tutoriaalien avulla.
Tärkeänä tukena tutkimuksessani oli myös oppimispäiväkirja, jota pyrin pitämään
tarkasti etenkin teosten työstämisen aikana. Se auttoi minua erityisesti oman
työskentelyni analysoinnissa. Teososassa kokeilin tekniikoiden soveltamista käytäntöön monilla tavoilla, mutta parhaat tulokset sain tehdessäni kuvia itselleni
mahdollisimman tutulla tavalla. Tutoriaalit auttoivat minua löytämään monia uusia
tapoja kuvan muokkaamiseen Photoshopissa, kuten sovita väri ja sekoita jos
asetukset. Tason eri sekoitustilat olivat minulle jo entuudestaan tuttuja, mutta projektin aikana saamieni uusien ideoiden avulla pystyin saamaan niistäkin enemmän irti. Huomasin myös, kuinka tärkeää omassa työprosessissani on, että kuva
on hyvin suunniteltu. Kunnollinen suunnittelu auttoi merkittävästi myös valokuvaelementtien lisäämistä kuviin.
Koska käytin tätä opinnäytetyötä varten tekemissäni teoksissa valokuvia lähinnä
maalauksen tukena, voisin tulevaisuudessa pyrkiä käyttämään valokuvia myös
suuremmassa roolissa. Photobash-töissä valokuvaelementit vaikuttavat olevan
yleensä paljon suuremmassa roolissa, kuin mitä itse tässä projektissa niitä osasin
hyödyntää. Helposti melko yksinkertaiselta kuulostava tekniikka osoittautui melko
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monimutkaiseksi ja tarvitsen vielä paljon harjoitusta, ennen kuin pääsen lähellekään photobashin täyttä potentiaalia tai ammattitasoa sen käyttämisessä.
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