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DISCLAIMER:
Hoewel de hier beschreven technieken grondig werden
getest en geëvalueerd, kan ik geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden betreffende de door de gebruiker
behaalde resultaten.
Wanneer alle stappen nauwkeurig uitgevoerd worden
zullen de resultaten voorspelbaar zijn.
Hierbij speelt ook de ervaring van de gebruiker, de
betrouwbaarheid van de gebruikte apparatuur en de
stabiliteit van de gebruikte dragers en kleurstoffen een
belangrijke rol.
Tekst en afbeeldingen © Marc Cielen 2016 - 2017
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DISCLAIMER:
Although the techniques described in this manual are
thoroughly tested, I accept no responsibility concerning the final results achieved by the user.
When every step has been performed accurately, the
results will be predictable.
Hereby the users’ experience , the reliability of the devices used and the stability of the carriers and dyes used
are important.

Text and images ©Marc Cielen 2016 - 2017
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1. Gebruik van gepolariseerd licht:

1. About the use of polarized light:

-- In de meeste gevallen is het gebruik van gepolariseerd licht niet nodig, enkel bij kunstwerken achter
glas kan gepolariseerd licht nuttig/nodig zijn.

-- In most cases the use of polarized light is not
necessary, except for a work of art that is framed
behind a glass plate.

-- Bij gebruik van gepolariseerd licht, in combinatie
met een circulair polarisatiefilter op de lens, verdwijnen een aantal nuances zowel in de lichte als
in de donkere partijen.
Tevens zijn het contrast en de verzadiging zeer
moeilijk onder controle te houden.
Heel vaak worden er sterk verzadigde groentinten
geproduceerd in de opname.

-- Using polarized light in combination with a circular
polarisation filter on the lens, often flattens out
the subtle colour tints in the shadows and in the
highlights.
It raises the contrast and the saturation as well in
such way that it becomes hard to adjust.
Very often it induces strong greenish colour casts
in the image.
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2. The shooting:

2. De opname:
Indien enigszins mogelijk gebruik je bij voorkeur
een lichttent, zoals de lastolite cubelight, of een
opstelling met zeer diffuus en indirect licht.

If possible, use diffuse light, such as the lastolite
cubelight, or another setting with strong diffuse
and indirect lighting.

-- Plaats het kunstwerk indien mogelijk op een schildersezel, zo verticaal mogelijk en zo dicht mogelijk
tegen de achterwand van de lichttent.

-- Place the work of art vertically on an easel, close to
the back of the light cube.

-- Voor kunstwerken die tegen een muur hangen en
die niet verplaatst mogen worden kan de achterkant van de lichttent geopend worden, zodat de
tent over het kunstwerk kan geschoven worden.

-- Works of art hanging on a museum wall or which
cannot be replaced, can be “enclosed” by opening
the back of the light cube and sliding the cube
around the work.

-- De flitsen of het continulicht worden parallel met
de zijwanden van de tent geplaatst, op een afstand
die een egale verlichting bekomen oplevert.

-- The studio flashes or the continuous lights should
be placed parallel with the side walls of the cube,
on a distance that ensures an even lighting on the
work of art.

-- De tent wordt aan de voorkant gesloten, alleen
de lens steekt door een kleine opening in de tent,
om te vermijden dat er “vals licht” binnenvalt of
dat er reflecties optreden. Bij grote lichttenten kan
de camera binnen de gesloten lichttent geplaatst
worden.

-- The front of the cube should be closed in order to
avoid other lights outside the cube throw reflections and colour casts. When using larger lights
cubes, the camera can be put inside the walls of
the cube.

-- Controleer met de manuele lichtmeter ingesteld
op opvallend licht, of het gebruikte licht mooi
gelijkmatig over de totale oppervlakte van het
schilderij verspreid is.

-- Check carefully if the light is equally spread over
the surface of the work, by using an exposure
meter with the incident light dome pointed away
from the work.

-- Indien een circulair polarisatiefilter wordt gebruikt,
stel dit dan zodanig in dat er bij het instellicht van
de flitsen of bij het continulicht geen reflecties op
het schilderij zichtbaar zijn in een testopname.
Indien mogelijk moet de filter geblokkeerd
worden, omdat de kleinste verschuiving een

-- When the use of a circular polarisation filter is
required, turn the filter to eliminate all visible
reflections, chech this by making a testshot.
If possible, fix the postion of the filter because the
slightest deviation can cause a big difference in
exposure.
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belichtingsverschil kan veroorzaken.
-- Plaats een XRite Digital Color Checker SG testkaart
voor het schilderij, ongeveer ter hoogte van het
midden van de lens.

-- Place an XRite Digital Color Checker SG test chart
in front of the work, approximately on the same
level as the center of the cameralens.

-- Als er de mogelijkheid voor is, kan je best enkele
karakteristieke kleuren meten op het schilderij,
met de XRite i1 pro 2 en de i1 Profiler functie:”
measure chart”.
Markeer de exacte plaats van deze metingen en
bewaar (of noteer) the L*a*b*-waarden van deze
referentiekleuren, onder de d50 lichtnorm.
Zij zullen het correctiewerk later sterk vereenvoudigen.

-- If it is allowed, you can measure some characteristic colours in the work of art.
Use the XRite i1 pro 2 with the function “measure
chart” of i1 Profiler.
Mark the exact place of the measured colours and
save (or note) the L*a*b*-values of the reference
colours measured under d50 lighting conditions.
The references will strongly ease the adjustment of
the shots afterwards.

-- Als het niet toegestaan is om het kunstwerk aan te
raken, kan je gebruik maken van vooraf afgedrukte
referentiekleuren die de kleuren van het kunstwerk
benaderen en waarvan de L*a*b*-waarden gekend
zijn.

-- If touching the work of art is not allowed, you can
use self printed reference colours that approximate
the colours used in the work and of which the
L*a*b*-values are known.
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-- Fotografeer steeds de eigen referentiekleuren
samen met het kunstwerk, zij kunnen in het hele
verdere proces als leidraad dienen.

3. Belangrijke opmerking:

-- Allways shoot the reference colours together with
the work of art, they will be your guideline in the
following adjustment workflow.

3. Important notice:

Gebruik voor het hele opnameproces enkel Adobe
Camera Raw, omdat dit (momenteel) het enige
programma is dat een eenvoudige L*a*b*-uitlezing
ondersteunt.

Only use Adobe Camera Raw for the shooting of
works of art, because (at the moment of writing) it
is the only software that supports an easy way of
reading L*a*b* values.

Ontwikkel je RAW-bestanden altijd in de Prophoto
RGB kleurruimte 16 bits, zo vermijd je kleurverlies
bij het bewerken.
Blijf ook in die kleurruimte werken tot bij de uiteindelijke omzetting voor de productieprinter.

Allways develop your RAW-files in the Prophoto
RGB color space 16 bits , to avoid loss of color tints
while adjiusting.
Keep using this color space until the final conversion for the production printer.
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4. De camera-instelling bij gebruik
van flitslicht:

English

4. Camera settings when using
studio flash lights:

-- Beeldformaat op raw - jpeg is overbodig
er is geen enkele reden om jpeg te gebruiken, jpeg
levert altijd verlies van kleurtinten op en geeft
nooit de kleuren weer zoals ze in de realiteit zijn.

-- Imageformat raw - jpeg is redundant
there is no reason in using jpeg, because it allways
loses color shades and it never reproduces the
colors in a realistic way.

-- Iso vast op 100

-- Iso fixed on 100

-- Diafragma vast op f 8.

-- Aperture fixed on f 8.

-- Sluitersnelheid vast op 1/125.

-- Shutterspeed fixed 1/125.

-- Scherpstelling automatisch of manueel.

-- Focussing automatic or manual.

-- Witbalans op vast, de juiste waarde moet proefondervindelijk vastgesteld worden door testopnames
te maken en trap h5 van de Digital Color Checker
SG te controleren.
Vertrouw nooit op de gebruikelijke waarden voor
flits.
Gebruik nooit automatische witbalans!
Hoe beter de witbalans, hoe minder correctieswerk!

-- White balance fixed, the right value should be
measured or found by making testshots and
checking the white balance value on step h5 of the
Digital Color Checker SG.
Do not rely on the usual values for studio flashes.
Never use automatic white balance!
The better the white balance, the lesser the adjustments needed!
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5. De camera-instelling bij gebruik
van continu licht:

5. Camera settings when using
continuous light:

-- Beeldformaat op raw - jpeg is overbodig.

-- Imageformat raw - jpeg is redundant.

-- Iso vast op 100.

-- Iso fixed on 100.

-- Diafragma vast op f 5,6 of 8 (naargelang de hoeveelheid beschikbaar licht, de sluitersnelheid mag
niet te lang worden).

-- Aperture fixed on f 5,6 of 8 (depending on the
available light - shutterspeed should not be too
long).

-- Sluitersnelheid vast op een waarde die een goeie
belichting oplevert (zie verder) - gebruik bij langere sluitertijden een draadontspanner of afstandsbediening of de fujifilm cam remote app.

-- Shutterspeed fixed in a way that delivers a good
exposure (see later) - with longer shutterspeeds
allways use a cable release, remote control or the
fujifilm cam remote app.

-- Scherpstelling automatisch (mag ook manueel).

-- Focussing automatic or manual.

-- Witbalans op vast, de juiste waarde moet proefondervindelijk vastgesteld worden door testopnames
te maken en trap h5 van de Digital Color Checker
SG te controleren.
Vertrouw nooit op de opgegeven waarden voor
continulicht, behalve bij just normlicht wijken ze
steeds af.
Gebruik nooit automatische witbalans!
Hoe beter de witbalans, hoe minder correctieswerk!

-- White balance fixed, the right value should be
measured or found by making testshots and
checking the white balance value on step h5 of the
Digital Color Checker SG.
Do not rely on the given values for continuous
light except for just normlight they never are
precise.
Never use automatic white balance!
The better the white balance, the lesser the adjustments needed!
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6. De witbalans vaststellen:
(is niet noodzakelijk, maar wel aan te bevelen)
-- Maak opnames met verschillende witbalansinstellingen.

English

6. Determining the white balance:
(not required, but useful)
-- Make some shots with different white balance
settings.

-- Zet de gemaakte opnames over naar de computer
(zet bij voorkeur om naar dng) en beoordeel de
opnames in Camera Raw.

-- Transfer the shots to your computer and open in
Adobe Camera Raw.

Kijk of het veld h5 op de Digital Color Checker SG
een L*a*b*-waarde geeft die zo dicht mogelijk bij 0
(nul) ligt voor de a- en b-as.
De L-waarde is niet van belang.

Check if patch h5 on the Digital Color Checker SG
shows a L*a*b* value of (or near to) zero (0) for the
a- and b-values.
The L-value is not important for now.

-- Stel de gevonden waarde van de witbalans in op
de camera, gebruik de dichtstbijgelegen waarde
indien je op de camera de gevonden waarde niet
kan instellen.

-- Set your camera white balance to the value found,
or to the nearest value available.
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7. De juiste belichting vaststellen:

7. Determining the right exposure:

-- Zoals eerder vermeld: gebruik alleen Adobe Camera Raw om de nodige L*a*b*-waarden te beoordelen.

-- As said before, only use Adobe Camera Raw to
interpret the necessary L*a*b*-values.

-- Fotografeer steeds het schilderij samen met de
Digital Color Checker SG, nooit de Digital Color
Checker SG apart - inwendige reflecties in de tent
kunnen namelijk de belichting beïnvloeden.

-- Allways shoot the work of art together with the
Digital Color Checker SG, never shoot the Digital
Color Checker SG apart, because internal reflections in the light cube can drastically change
exposure parameters.

Maak een opname met een gekozen belichting,
begin zo licht mogelijk.
Veld 5e op de Digital Color Checker SG mag net
niet uitgebeten zijn, controleer dit op het scherm
van de camera met behulp van het histogram.
-- Zet de opname over naar de computer met behulp
van de foto downloader van Adobe Bridge, converteer de opname tijdens het overzetten naar dng.
Zodra in Camera Raw de L-waarde van veld h5 op
de Digital Color Checker SG tussen 49 en 51 ligt is
de belichting goed.

Take a shot with a chosen exposure, starting at the
lightest possible level.
Patch 5e of the Digital Color Checker SG may not
be burned, you can check the histogram on the
camera.
-- Transfer the shot to the computer using photo
downloader of Adobe Bridge, convert the shot to
dng while downloading
If the L-value of patch h5 on the Digital Color
Checker SG lies between 49 and 51, the exposure
is right.

-- Open het programma Color Checker Passport en
sleep de opname met de Digital Color Checker SG
naar het onderdeel “dng” binnen Color Checker
Passport.

-- Open the app Color Checker Passport, drag and
drop the shot into the window “dng” of Color
Checker Passport.

-- Als het programma de ColorChecker niet zelf vindt,
moet je hem manueel aanduiden door de groen
bolletjes te plaatsen op de vier hoeken van het ColorChecker gedeelte van de Digital Color Checker
SG.

-- If the app cannot find the ColorChecker, you can
select is manually by clicking the green dots on the
four corners of the ColorChecker part of the Digital
Color Checker SG.
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-- Wanneer de ColorChecker gevonden is klik je op
“create profile”.

-- When the app has found the ColorChecker you can
click on “create profile”

-- Mogelijk geeft het programma een foutmelding,
dat betekent dat de testkaart overbelicht werd,
verlaag de lichtintensiteit van de flitsen of pas de
sluitertijd aan wanneer je continulicht gebruikt.

-- Probably the app shows an error warning, this
could mean that the Digital Color Checker SG
is overexposed, lower the light intensity of the
flashes, or change the shutterspeed when using
continuous light.

-- Herhaal de bovenstaande stappen tot er bij het
maken van het dng cameraprofiel geen foutmelding meer komt.

-- Repeat the actions above, until the creating of a
dng camera profile goes without error.

-- Maak het nodige cameraprofiel en geef het een
duidelijk herkenbare naam die voldoende informatie bevat over de gebruikte lichtcondities.

-- Create the dng cameraprofile and save it with a
logical name that gives information about the
lighting conditions used.

-- Sluit Adobe Bridge af en heropen ze, het cameraprofiel is nu beschikbaar.

-- Close Adobe Bridge restart it, from now on the dng
camera profile is available.

Het gebruik van een cameraprofiel is absoluut
noodzakelijk om een juiste interpretatie van witbalans, belichting en kleur te garanderen.
Zonder cameraprofiel kunnen de kleuren heel erg
afwijken van de realiteit.
Een cameraprofiel garandeert ook dat de kleuren
worden weergegeven zoals de camera ze geregistreerd heeft en niet zoals Camera Raw ze geïnterpreteerd heeft.
Daardoor zijn er veel minder correcties nodig.

The use of a dng camera profile is absolutely necessary in order to become a right interpretation of
white balance, exposure and color.
Without the use of a dng camera profile the colors
can deviate extremely from the original colors.
A dng camera profile guarantees the reproduction of the colors as “seen” by the camera, not as
interpreted by the development settings in Camera
Raw..
This results in far less adjustment steps needed.
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8. Setting Camera Raw defaults:

8. Camera Raw instellen:
-- Open de testopname in Camera Raw.

-- Open the testshot in Camera Raw.

-- Schakel àlle correcties uit in Camera Raw, zet ze op
hun standaardwaarde of op nul.

-- Reset all adjustments of Camera Raw to their default or to zero.

-- Klik op het onderdeel “camerakalibratie” en selecteer het zonet gemaakte cameraprofiel.

-- Click on the tab of “camera calibration” and select
the dng camera profile you made earlier.

-- Sla de nieuwe instellingen op als “standaardinstellingen voor Camera Raw” en sluit Camera Raw.

-- Save the new settings as “default settings for Camera Raw” , close Camera Raw
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9. Het kunstwerk reproduceren:

English

9. Reproducing the work of art:

-- Maak nu de nodige opnames van het kunstwerk,
telkens met en zonder de Digital Color Checker SG.
Je kan ook de strook met referentiekleuren bij elke
opname naast of onder het kunstwerk plaatsen.

-- Make the images needed, allways one with the
Digital Color Checker SG and one without.
If available you can leave the strip with your own
reference colors nearby the work, be it beside or
beneath.

-- Je kan nu meerdere kunstwerken fotograferen,
waarbij je er op let dat er niets verandert aan de
lichtopstelling, de stand van het polarisatiefilter of
de camera-instellingen.

-- You can take shots of multiple works, but take care
not to change one of the exposure parameters.
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10. De definitieve opname corrigeren:

10. Adjusting the final image:

-- Meet altijd de belangrijkste kleurstalen van de
gebruikte Digital Color Checker SG op voor je aan
de correcties begint!
Gebruik de functie “measure chart” in i1 Profiler,
meet met de XRite i1 pro 2, noteer of bewaar de
gemeten waarden in L*a*b*-waarden onder de
lichtconditie d50.

-- Prior to starting the adjustment you allways must
measure the L*a*b*-values of principal color patches on the Digital Color Checker SG used.
Use the function “measure chart” in the software i1
Profiler, measure the values with the XRite i1 pro
2, take note of or save the L*a*b*-values under the
lightcondition d50.

-- Open de opname die de testkaart bevat in Adobe
Camera Raw, vanuit Adobe Bridge.

-- Open the shot containing the Digital Color Checker
SG in Adobe Camera Raw from Adobe Bridge.

-- Controleer of het overeenkomende dng cameraprofiel werd toegepast.

-- Check if the corresponding dng camera profile has
been applied.

-- Controleer de witbalans, stel ze eventueel bij door
met het witbalanspipet van Adobe Camera Raw op
vlak h5 van de Digital Color Checker SG te klikken.

-- Check the white balance, adjust if necessary by
clicking on patch h5 of the Digital Color Checker
SG with the white balance tool of Adobe Camera
Raw.
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-- Gebruik de kleurenpipet van Adobe Camera Raw
om meetpunten aan klikken op de kleurvlakjes e5 f5 - g5 - h5 - i5 - j5 van de Digital Color Checker SG.

-- Use the color sampler tool of Adobe Camera Raw
to click color samplers on the patches e5 - f5 - g5 h5 - i5 - j5 of the Digital Color Checker SG.

-- Controleer de L*a*b*-waarden van al deze grijs
vlakken.
De a- en b-waarden moeten zo dicht mogelijk bij
de gemeten waarden van de Digital Color Checker
SG liggen, mogelijk moet er een lichte correctie
toegepast worden in een gedeelte van de rode,
groene of blauwe curve.

-- Check the L*a*b* values of each grey patch.
The a- and b- values should be as close as possible to the measured values of the Digital Color
Checker SG used, if necessary slightly adjust part of
one of the color curves (r, g or b) to get the desired
values.

-- Breng met behulp van de puntcurve de L-waarde
van alle vlakken zo goed mogelijk in overeeenstemming met de gemeten waarden van de Digital
Color Checker SG, doe dit zo nauwkeurig mogelijk.

-- Use the custom curve to adjust the L-value of each
grey patch so that the values correspond to the
values measured on the actual Digital Color Checker SG, try to adjust as accurate as possible.

-- Gebruik het kleurenpipet van Adobe Camera Raw
om de meetpunten te verschuiven naar de posities
e4 - f4 - g4 - h4 - i4 - j4 op de Digital Color Checker
SG.

-- Use the color sampler tool of Adobe Camera Raw
to slide the color samplers to the positions e4 - f4 g4 - h4 - i4 - j4 of the Digital Color Checker SG.
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-- Breng de L*a*b*-waarden van al deze vlakken
zo goed mogelijk in overeenstemming met de
gemeten waarden van de gebruikte Digital Color
Checker SG.
Je gebruikt hiervoor de “kleurtoon - verzadiging
- luminantie (kvl)” voor elke primaire (rgb) en
sceundaire (cmy) kleur.
Overdrijf niet bij het bijstellen! Zowel de schuiver
kleurtoon als de schuiver verzadiging kunnen
invloed hebben op de a- en de b-as.

-- Adjust the L*a*b*-values of each color patch so
that they correspond to the measured values of
the Digital Color Checker SG used.
Use the function “hue - saturation - luminance” for
each primary (rgb) and secundary (cmy) color.
Never over compensate, adjusting the hue slider
can influence both the a- and b- value as well as
the saturation slider does.

Omdat er geen schuiver voor de cyaantinten beschikbaar is, blijf je daar best af.
Wanneer de andere tinten goed zijn, zal het cyaan
kort bij de optimale waarde liggen.

Because there is no slider for the cyan tints you can
leave this as is (aqua tints is not good!).
When all the other tints are ok, cyan will acceptable as well.
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-- Een beperkte opscherping is mogelijk nodig.
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-- A slight sharpening can be useful.

De hier gebruikte waarden zijn specifiek van toepassing voor het hier getoonde kunstwerk, er kunnen geen standaardwaarden opgegeven worden.

The values for sharpening used in the example are
only useful for the work of art shown, there is no
default value.

-- Kopieer de bekomen ontwikkelinstellingen naar
alle foto’s die onder exact dezelfde lichtomstandigheden en met dezelfde belichting werden opgenomen.
Je kan dit binnen Adobe Camera Raw doen, of je
kan dit in Adobe Bridge doen.

-- Copy the development settings used to each shot
made under exactly the same lighting and exposure conditions.
You can do this from within Adobe Camera Raw, or
you can do this in Adobe Bridge.
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11. Voorbereiding voor het maken
van een proefdruk: een printerprofiel maken van de proefprinter.
Enkel om de kleurweergave te controleren, deze
proefdruk kan niet als contractproef gebruikt
worden!
-- Voor proefdrukken van kunstwerken gebruik je
best printerpapier dat geen of weinig optische
witmakers bevat. Bijvoorbeeld sihl satijn bariet.
-- Je moet over een recent rgb-profiel beschikken
van de printer, het papier en de afdrukkwaliteit
waarmee je de proef zal afdrukken.
Indien je dit profiel niet hebt, moet je het ter plekke aanmaken.

Gebruik i1 Profiler om een rgb testkaart af te
drukken en controleer goed of er geen kleurbeheer
wordt toegepast in de printerdriver.
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11. Preparing the printing of a
proof: making a printer profile of
the proof printer.
Only for checking the adjustments, this is not a
contract proof!
-- For proofing the adjusted shot only paper without
optical brighteners is useful.
A good paper is the sihl satin baryth.
-- A recent rgb-profile of the printer, paper and print
quality used has to be available.
If not you have to profile your proofprinter yourself.

Use i1 Profiler to print an rgb testchart and check
carefully if no color management is applied in the
printer driver.
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Controleer goed de papierinstellingen en bewaar
deze voor later gebruik.

Carefully check the paper settings and save them,
for later use.

Sla de testkaart ook op in i1 Profiler, zodat je ze
gemakkelijk kan selecteren wanneer je ze gaat
opmeten.
Het aantal kleurstalen is niet echt belangrijk, het
minimum is sowieso 400 patches. Meestal kan je
tussen de 550 en 600 stalen afdrukken op een a3
testkaart.
Na voldoende lange droging - minimum 20 minuten - kan je de testkaart opmeten.

Don’t forget to save the test chart in i1 Profiler, so
you can select it easily when measuring the chart.

Sla de meting ook op, zodat je indien nodig een
nieuw profiel kan genereren.
Gebruik de d50 norm bij de lichtinstellingen van het
profiel.

Save the measured values, so you can generate a
new profile if necessary.
Use the d50 lighting conditions for the profile light
settings.
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The number of patches used is not that important
but a minimum of 400 patches is requiered. Mostly
you can print 550 to 600 patches on an a3 testchart.
After leaving the chart to dry for at least 20 minutes,
you can measure it.

Nederlands

English

Gebruik de icc versie 4 als je op Mac werkt; of
gebruik de icc versie 2 als je op Windows werkt
(hoewel de Adobe suite ook versie 4 ondersteunt,
kan Windows nog de kleuren verstoren).
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Use the icc version 4 if you work on Mac, or use the
icc version 2 if you work on Windows (although the
Adobe suite supports also the version 4).

Nederlands

Als het profiel gegenereerd is, moet je goed de 3d
weergave van het profiel controleren. De oppervlakte van de totale figuur moet glad lijken (niet de driehoekjes!), Als er gaten of pieken getoond worden, is
er iets misgelopen in de meting. Je zal dan de hele
meting vanaf het begin moeten overdoen.

English

When the profile is generated, observe carefully the
3d rendering of the profile. The surfaces schould
be smooth, if holes or peaks occur, something
could have gone wrong in measuring the chart. You
should restart the measuring process.

-- Als het profiel opgeslagen wordt moet dat in de
systeemmap zijn bij Windows, of in de gebruikersbibliotheek op Mac.

-- When saving the profile, check if the profile is
saved in the system folder (Windows) or the user
library (Mac).

-- Eens het profiel ok is, kan je terugkeren naar Photoshop.

-- Once the profile is ok you can return to Photoshop.
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Nederlands

English

12. De proefdruk afdrukken:

12. Printing the proof:

-- Open de foto in Adobe Photoshop vanuit Camera
Raw, snijd de foto naar het juiste formaat dat overeenkomt met het origineel.
-- Gebruik het perspectief uitsnijgereedschap indien
er vervorming in de opname zit.
Stel de juiste breedte, hoogte en resolutie in.
Bewaar de afbeelding als psd

-- Open the image in Adobe Photoshop (from within
Camera Raw). Crop the image to the right dimensions that correspond to the original work.
-- Use the perspective croptool if perspective distortion is visible.
Enter the proper dimensions (width, height) and
resolution.
Save the image as psd.

-- Selecteer een gedeelte van de foto en druk dit af,
gebruik daarvoor de rendering intent “absoluut
colorimetrisch”, dit zorgt ervoor dat alle kleuren
ongewijzigd naar de printer gestuurd worden.
Gebruik geen simulatie van zwarte inkt.
Gebruik het zelfgemaakte printerprofiel als

-- Select a signifcant part of the image and print it,
using the rendering intent “absolute colorimetric”.
This method does no color conversion assuring the
colors will be printed as they are.
Do not use “black ink simulation”.
Use the earlier made printer profile as output pro-
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Nederlands
uitvoerprofiel en schakel het kleurbeheer in de
printer uit. (Photoshop doet dit voor jou als je de
optie “Photoshop beheert kleuren” kiest).

English
file. Take care to switch off the color management
in the printer driver. (Photoshop does this for you if
you select: “Photoshop manages colors”).

Hoewel bij het afdrukken van foto’s doorgaans “relatief colorimetrisch” gebruikt wordt, is bij testen
gebleken dat in het geval van kunstreproducties
de rendering intent “absoluut colorimetrisch” een
beter resultaat oplevert.

Although the rendering “relative colorimetric” is
used when printing photographs, tests show that
in case of art reproductions the rendering intent
“absolute colorimetric” delivers better results.

Bij relatief colorimetrisch zou je de zwartpunt compensatie moeten uitschakelen om te voorkomen
dat de donkere partijen “afvlakken”.

When using “relative colorimetric” you would have
to uncheck “blacpoint compensation” in order to
get deep blacks and shadows.

Het witpunt wordt ook herberekend en dat zou in
de lichte partijen ook detailverlies kunnen veroorzaken.
Voorwaarde voor het gebruik van “absoluut
colorimetrisch” is wel dat er geen oververzadigde
kleuren in het beeld voorkomen.
Bij reproductie van oude schilderijen zal dat zelden
het geval zijn.

On the other hand, the white point will be converted to the output white point, which can cause loss
of detail in highlights and whites.
A condition to use “absolute colorimetric” is the
lack of over saturated colors in the original.
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When reproducing ancient works of art this wil be
rare.

Nederlands

English

13. De afdruk en het origineel
vergelijken:

13. Comparing the proof to the
original:

Vergelijk de afdruk met het origineel, let hierbij op
dat beide bij voorkeur beoordeeld worden onder
normlicht van 5000k.
Als dit licht niet beschikbaar is probeer je best een
ruimte te vinden met diffuus noordelijk licht.
Het gebruikte papier: sihl satijn bariet geeft geen
kleurverschuiving onder diverse lichtbronnen,
omdat het geen optische witmakers bevat.
Anderzijds kunnen de gebruikte kleurstoffen in
het originele schilderij wel anders reageren onder
verschillende lichtbronnen, vooral als de lichtsterkte toeneemt (bijvoorbeeld: volle zon).
Gewone tl-lampen en spaarlampen zijn uit den
boze omdat deze meestal één of meerdere kleuren
benadrukken, wat een zeer onrealistische kleurweergave veroorzaakt.
Halogeenlampen kunnen wel, hoewel zij vooral
rood licht uitstralen, beschikken ze over een continu spectrum.

When comparing the proof side by side to the original you have to do this under 5000k norm light.
If this is not available, try to find a place with diffuse northern daylight.
If the proof paper contains no optical brighteners,
the colours will not shift much under different light
conditions.
On the other hand, the pigments used in paintings
and digital printing may cause a big difference in
perception, specially with high intensity light sources (such as plain sunlight).
Normal fluoresence light tubes or energy saving
light bulbs should be absolutely avoided because
they favour one or more color shades which results
in an unrealistic color perception.

-- De veiligste manier om de proefdruk te vergelijken
met het origineel is: gebruik maken van de referentiekaart en de kleuren opmeten met de XRite i1
Pro 2.
Als je Lab-waarden gebruikt is het vrij eenvoudig
om de kleurafwijking te achterhalen.

-- The safest method of comparing the proof to the
original is: using the custom-made reference chart
and measuring the colors with the XRite i1 Pro 2.

-- Gebruik deze richtlijnen voor de aanpassingen:
1. Is de L-waarde van de afdruk hoger dan de
L-waarde van het origineel, dan is de afdruk
te licht.
2. Is de a-waarde van de afdruk lager dan de
a-waarde van het origineel, dan bevat de
afdruk te veel groen.
3. Is de b-waarde van de afdruk lager dan de
b-waarde van het origineel, dan bevat de
afdruk teveel blauw.

-- Use these guidelines to adjust the colors:
1. If the L-value of the proof is higher than the
L-value of the original, the print is too light.
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Halogen lightbulbs can be used, although they
emit mostly red wavelengths, they have a continuous light spectrum.

When using Lab-values finding the color difference
is quiet easy.

2. If the a-value of the proof is lower than the
a-value of the original, the print contains
too much green.
3. If the b-value of the proof is lower than de
b-value of the original, the print contains
too much blue.

Nederlands

English

-- Converteer de afbeelding naar de Lab-modus.
-- (sla eventueel deze afbeelding op onder een
andere naam, zodat je steeds terug kan naar de
originele versie).

-- Convert the image to the Lab-mode.
-- (it can be helpful to save this version with a different name, so you can return to the original if
necessary).

--
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Nederlands

English

-- Maak in Photoshop een aanpassingslaag voor
Curven.

-- In Photoshop, add an adjustment layer for Curves.

-- De grootste afwijkingen zullen zich altijd vertonen
in het middengebied, corrigeer dan ook heel voorzichtig in het middengebied, de kleinste aanpassing heeft grote effecten.
-- Klik op het middenpunt van de curve en verschuif
dat punt voorzichtig horizontaal in de gewen-

-- Mostly the most significant differences will occur
in the mid-tones of the image. Use subtle adjustments because the slightest adjustment will cause
strong effects.
-- Click on the middle of the curve to add a point and
slide the point carefully horizontally tot the left or

ste richting. Je kan ook gebruik maken van de
waarden onderaan in het curvevenster.
Als je in één van de vakjes klikt, kan je met de
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the right. You can use the values on the bottom of
the curves window.
Click into one of the two values, then you can rise

Nederlands
pijltjestoetsen op je toetsenbord de waarden subtiel verhogen of verlagen. Het pijltje naar boven
verschuift je curvepunt naar rechts, het pijltje naar
onder verschuift je curvepunt naar links.

--

--

--

Sla na elke correctie de Lab-versie op mét lagen,
zodat je, indien nodig steeds terug kan naar de
vorige versie.
Indien je op de proefprinter niet kan afdrukken
met Lab-beelden, moet je de afbeelding eerst
terug omzetten naar RGB.
(Wanneer je rechtstreeks vanuit Photoshop naar
een inkjetprinter afdrukt, is er geen conversie
nodig).

Vergeet niet om dan ook de lagen samen te voegen, anders gaat je correctie verloren!
-- Sla het samengevoegde beeld op onder een andere naam.
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English
or lower the value, using the arrow keys on your
keyboard. The up arrow slides the midpoint to the
right. The down arrow slides the curve point to the
left.

-- After each adjustment you must save the Lab-version including layers, so you can return to the
previous version if necessary.
-- If your proof printer does not support printing
an image in Lab-mode, you need to convert the
image back to RGB.
When printing to an inkjet printer directly from
Photoshop, no conversion is needed).

-- Do not forget to flatten the image or you will loose
the applied adjustments.
-- Save the flattened image with a different name.

Nederlands

English

-- Druk na elke correctie hetzelfde fragment af en
vergelijk dit met het origineel onder normlicht van
5000 k.
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-- Allways print the same part of the reproduction
after each adjustment and compare the new print
to the original under 5000k normlight.

Nederlands

14. De uiteindelijke reproductie
corrigeren:
-- Open de foto zonder Digital Color Checker SG
(indien twee opnames werden gemaakt) in Camera
Raw , pas exact dezelfde correcties toe als op de
foto met Digital Color Checker SG!
-- Open de foto in Photoshop, snijd de foto naar het
juiste formaat dat overeenkomt met het origineel.
-- Kopieer de aanpassingslaag van de foto met
testkaart naar de foto zonder testkaart (kan ook
met slepen) en vergelijk de beide foto’s, zij moeten
exact hetzelfde uitzien.

-- Druk eventueel een fragment van de definitieve
foto af op dezelfde manier als de vorige en vergelijk de afdruk met de vorige onder 5000k normlicht.
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English

14. Adjusting the final reproduction:
-- Open the image which contains no Digital Color
Checker SG (if two shots were made) in Camera
Raw, apply exactly the same adjustments as used
in the image with Digital Color Checker SG!
-- Open the image in Photoshop, crop the image to
the real dimensions of the original.
-- Copy the adjustment layer you applied in the first
image, you can do this by dragging and dropping
the layer from the first to the second image, then
compare both pictures, they should look exactly
the same.
-- If necesessary, you can print the same fragment of
the definitive image with exactly the same settings
as the first test. Compare both prints under 5000k
normlight.

Nederlands

English

15. Voorbereiding voor het maken
van contractproeven: een profiel
maken van de productieprinter:

15. Preparing the printing of contract proofs: making a printer
profile for the production printer:

Voor het maken van een contractproef heb je
absoluut een recent profiel nodig van de uiteindelijke productieprinter, de gebruikte drager en de
gebruikte printerinstellingen.

To print a contract proof you need a recent printer
profile made up for the final production printer, for
the support and the settings used.

-- Om een bruikbaar printerprofiel te maken open je
i1 Profiler en kies je de optie rgb printer - profiling.

-- To make a usable printer profile, open i1 profile,
select the option rgb printer - profiling.

-- Stel het aantal gewenste kleurstalen in, 600 stalen
is voldoende en sla deze instelling op.

-- Set the desired number of color patches, 600
patches will be sufficient and save those settings.
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Nederlands
-- Stel het gewenste formaat van de testkaart in,
meestal is A3 voldoende.
Wijzig indien nodig de grootte van de kleurstalen
(absoluut noodzakelijk voor de Acuity!) En sla ook
deze instellingen op.

English
-- Set the desired page size, A3 will do in most cases.
Change the dimension of the patches. This is absolutely necessary for use on the acuity!
Save those settings.

-- Sla nu de testkaart zelf ook op in het TIFF-formaat.
Sluit geen profiel in!

-- Save the test chart as TIFF image, do not include
any profile!

-- Open de testkaart in de rip-software van de productieprinter.
Schakel alle kleurbeheer uit!
Selecteer de nodige kwaliteitsinstellingen:
- afdrukresolutie
- saturation enhancement
- witte onderlaag
... (Zie de specifieke afdrukinstellingen)

-- Open the test chart in the rip-software of the production printer.
Switch off all color management!
Select the desired quality settings:
- resolution
- saturation enhancement
- white underlayer
... (See specific settings for printer)

-- Druk de testkaart af op een drager die vergelijkbaar is met de uiteindelijk gebruikte drager en met
de kopafstand die later voor de reproductie van
het kunstwerk zal gebruikt worden.

-- Print the test chart on a support that’s similar to
the final support and use the head gap that will be
used for the final reproduction.

-- Om de testkaart zonder fouten te kunnen opmeten, kan het nodig zijn om de witte vlakjes aan beide kanten te bedekken met een niet-vervuild stuk
drager, vooral bij grotere kopafstanden kan er een
sterke vervuiling van de witte vlakjes optreden.

-- To measure the test chart without errors it might
be necessary to cover the white patches on both
sides of the color patches with a strip that is cut
from the unprinted support, especially when using
wider head gaps, which can cause a severe pollution of the whites.
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Nederlands

English

-- Meet de kaart op in i1 Profiler en sla de meting op.

-- Measure the chart in i1 Profiler and save the measurement data.

-- Kies de juiste profielinstelling en stel de lichtbron
in op d50.

-- Select the desired profile settings and set the illumination to d50.
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Nederlands

-- Genereer het profiel.
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English

-- Generate the profile.

Nederlands

English

-- Controleer de 3d-voorstelling wanneer het profiel
klaar is, alle zijden moeten ze glad mogelijk zijn,
zonder putten of pieken.

-- Check the 3d representation of the generated profile, the volume should be smooth, without peaks
or holes.

Dit profiel wordt gebruikt als simulatieprofiel bij
het afdrukken van contractproeven.
Een gewone proef, die niet via een printersimulatie
werd afgedrukt, kan nog afwijken van het uiteindelijke resultaat, omdat het kleurbereik van de
proefprinter sterk kan afwijken van het kleurbereik van de productieprinter, de gewone proef kan
dus een te “optimistisch” resultaat opleveren.

This profile will be used as simulation profile when
printing a contract proof.
An ordinary proof, not printed using a simulation
profile, can diverge significantely from the final
result because the proof printer can have a way
larger gamut than the production printer. The ordinary proof can show a far too “optimistic” result.
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Nederlands

16. Een contractproef afdrukken:

English

16. Printing a contract proof:

-- Druk een contractproef af van de defintieve
afbeelding, waarbij het profiel van de uiteindelijke
printer gebruikt wordt als simulatieprofiel.

-- Print a contractproof of the final image, using the
profile of the production printer as simulation
profile.

-- Gebruik de rendering intent “absoluut colorimetrisch”, gebruik geen simulatie zwarte inkt.

-- Use the rendering intent “Absolute Colorimetric”,
do not use Black Ink Simulation.

-- Gebruik het profiel van de proefprinter als uitvoerprofiel .

-- Use the printer profile of the proof printer as output profile.

-- Schakel het kleurbeheer in de printer uit.

-- Switch off the printer color management.
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Nederlands

English

-- Voer de nodige correcties uit, tot de contractproef
overeeenstemt met het origineel.
Herhaal dan de vorige stappen.

-- Apply the necessary adjustments, until the contract proof ressembles the original.
Repeat the preceding steps.

ALLEEN DEZE PROEF KAN ALS CONTRACTPROEF
AAN DE OPDRACHTGEVER VOORGELEGD WORDEN!

ONLY THIS PROOF CAN BE PRESENTED AS A CONTRACT PROOF TO THE ORDERING PARTY!
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Nederlands

17. De reproductie afdrukken:

English

17. Printing the reproduction:

Converteer nooit je afbeelding al in het begin naar
CMYK! (early binding workflow).
Je verliest gegarandeerd een aantal kleurtinten en
daarbij belangrijke details.
De meeste printers kunnen op twee manieren aangestuurd worden: of met CMYK-informatie, of met
RGB-informatie, waar de printer zelf de omzetting
doet.

Never convert your images to CMYK from the start!
(early binding workflow).
It causes a severe loss of color tints and details.

Om de hoogst mogelijke kleurgetrouwheid te
bekomen kan je best in RGB blijven werken tot de
allerlaatste stap (late binding workflow).
Het is daarbij essentieel dat je van elk apparaat
over een RGB-profiel beschikt.
Schakel daarbij het kleurbeheer in de printer uit.

To get the highest level of color accuracy, you preferably stay in the RGB environment until the last
step, (late binding workflow).
It is essential to have an RGB profile of every step
and device used in the workflow.
Also shut off the color management used in the
printing device.

-- Converteer de definitieve afbeelding naar het
printerpofiel dat overeenkomt met de drager, de
resolutie, de kwaliteitsinstellingen en de kopafstand die overeenkomt met de reproductie die op
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Most printing systems can be feeded in two ways:
or CMYK-information, or RGB-information where
the printer does the final conversion.

-- Convert the image to the profile corresponding to
the support, resolution, quality settings and head
gap according tot the work of art that will be printed on the production printer.

Nederlands

English

de productieprinter zal afgedrukt worden.
-- Gebruik voor de omzetting ook de rendering
intent “absoluut colorimetrisch”, behalve wanneer
het schilderij teveel kleuren bevat die buiten het
kleurbereik van de productieprinter vallen, in dat
geval moet je “relatief colorimetrisch” gebruiken.

-- Use the rendering intent “Absolute Colorimetric”,
except when the image contains too much out
of gamut colors. In the latter case you should use
“Relative Colorimetric” instead.

-- Sla de omgezette afbeelding op in een formaat dat
door de printer of rip kan verwerkt worden.

-- Save the converted image in a format that is supported by the printer or rip.

-- Druk eerst enkel een fragment af en vergelijk dit
met het origineel (indien mogelijk) of met de
contractproef.
Doe de vergelijking steeds onder 5000K Normlicht!

-- First print only a fragment and compare this to
the original work (if possible) or with the contract
proof.
Allways compare under 5000K Normlight!

-- Doe eventueel de nodige correcties en druk dan
de definiteve reproductie af.

-- If necessary perform the last adjustments and print
the final reproduction.
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