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Rodney Pike, as în “foto
manipulare &caricaturã”
Existã caricaturi ºi…caricaturi. Cele ale artistului
fotograf Rodney Pike sunt unice, un mixt între ilustraþie
ºi fotomontaj. Pânã la limita exagerãrii trãsãturilor
deformate, astfel încât imaginea sã fie nostimã.
Caricaturile lui Pike imortalizeazã pe toatã lumea:
sportivi, politicieni, actori, bancheri, într-un cuvânt, o
colecþie originalã ºi interesantã, cu oameni celebri. Unele
dintre ele s-au dovedit a fi mai sugestive, mai expresive
chiar decât modelul însuºi. ªi deºi existã multe tehnici de
realizare a caricaturilor, atât digitale cât ºi tradiþionale,
totuºi, în câmpul primelor amintite se evidenþiazã douã
mari categorii: caricatura desenatã digital ºi caricatura
creatã digital, folosind desigur programe de graficã, dar
fãrã a desena propriu-zis.
Rodney Pike este un artist mai special ºi s-a remarcat
printr-o nouã formã de artã ce se numeºte “foto manipulare & caricaturã”. În mare, înseamnã cã Pike ia o
fotografie, o modificã în photoshop, dupã care realizeazã
desenul sau caricatura! Cârcotaºii, e drept puþini la
numãr, susþin cã nu face altceva decât sã se joace în photoshop. El, cu umor, le rãspunde cã mai ºi deseneazã. De
altfel, cine îi viziteazã blogul va vedea diferenþa dintre un
portret lucrat în photoshop ºi unul realizat fotoshop plus
desen. Ceea obþine el este, fireºte, un produs de excepþie.
As al caricaturii digitale fotomanipulate, Pike are o
tehnicã ce nu implicã neapãrat desenarea caricaturii, ci
mai mult folosirea unor ustensile oferite de programele de
graficã pentru a micºora sau a mãri diferite pãrþi ale corpului. În fotoshop, cea mai folositã ustensilã pentru
realizarea acestui tip de creaþie este “smudge”-ul; alãturi
de acesta se mai folosesc “burn tool” , “dodge tool” , “blur
tool”. Astfel de procedee sunt utilizate intens de artiºtii
fotomanipulatori, a cãror creativitate este, trebuie s-o

Nicolas Sarkozy
Fostul preºedinte francez Nicolas Sarkozy, învins în scrutinul
din 6 mai de socialistul Francois Hollande, nu se va mai implica activ în politicã ºi nu va mai candida în alte alegeri, declarã
fostul sãu consilier Henri Guaino. Nicolas va redeveni rapid
avocat, meseria sa iniþialã. Fiind încã acþionar la cabinetul
asociatului sãu, Arnaud Claude, Sarkozy se va reînscrie rapid
în baroul din Paris. “Mã pregãtesc sã devin un francez printre francezi (...) locul meu nu va mai putea fi acelaºi”, a
declarat Sarko.
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