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Tes tbeeld 
Hrl testbeeld is in 2006 door COEN! 
herontworpen a.ls verbeelding van Publieke 
Omroep.HI!tvertrouwdetestbeeldis vertuld 
n.aarldeurrijkekunstuitingen in hetgebouw op 
Wllndpanelenenr~~ambeldeding. Ciebllsetrdopdit 
ontwerpiseenserit YiJnzestienldeurrijkegidees 
gem~~akt. die samen het testbeeld vormen. leder 
werk is in eengeUmiteerdoeop~geVlln 50stJJks 

vervnrdigd. Alle werkenzijn gesig neerd, 
genummerd en ingelijst in all.Jminium lijst met 
glas. Oe werken rijn via COEN! verkrijgb0111H. 

et hoofdkantoor van de publieke omroep is voorzien van kleurrijke testbeelden die als 

a zonderlijke gic/ées verkocht worden op de website van Coen. 

PUBLIEKE OMROEP 
TESTBEELDEN 
Voor het nieuwe onderkomen van de publieke omroep in Hilversum heeft 
designer Coen van Ham het overbekende testbeeld herontworpen en 
ertaald naar kleurrijke kunstuitingen. Deze zijn in het gebouw op wand

panelen en raambekleding aangebracht en creëren een aparte doorkijk, 
zowel voor de bezoekers als de passanten. 
De ontwerper is nog een stap verder gegaan en heeft op basis van het 
desi gn van het gebouw een serie van zestien kleurrijke giclées gemaakt, die 
samen het testbeeld vormen . ledere giclée is in een gelimiteerde oplage 
van vijftig stuks vervaardigd. Alle werken zijn gesigneerd, genummerd en 
mgelijst in aluminium lijst met glas. De werken zijn via de website van Coen 
verkrijgbaar, deze is te vinden op www.coen .info. 

BLAMBOT 
Een heel ander lettertype waar je de fontbiblio
heek mee kunt uitbreiden is PottyMouth van dë 

fontontwikkelaar Blambot. Een font specifiek 
ontwikkeld voor striptekenaars en cartoonisten. 
Alle bekende expressies en emoties zijn in één 
beeldelement gevangen, zodat je naar hartenlust 
'bommen en granaten' en andere uitingen van De lettertypeontwikkelaar 

ontevredenheid op een grafische wijze kunt Blombot staat bekend om 

weergeven. Het lettertype is gratis te down- zijn fonts voor stripteke-

loaden op de website www.blambot.com/fonts . naars. 

shtml en beschikbaar als TrueType, P51 en Open-
Type font voor de Macintosh en Windows. 

Het Photoshop-filter PowerStroke maakt gebruik van een handige interface om complexe 

beeldbewerking mogelijk te maken. 

POWERSTROKE 
Al sinds jaar en dag zijn er filters en plug-ins beschikbaar voor Adobe 
Photoshop. Het mag een wonder heten dat er nog steeds ontwikkelaars 
zijn die ons blijven verrassen. Een innovatief softwarehuis is Digital Film 
Tools, kortweg DFT. Zij focussen zich vooral op de combinatie gebruikers
vriendelijkheid en vernieuwing. DFT maakt ook filters voor Adobe After 
Effects en Apple's Final Cut Pro. Maar nu richten we ons op een opvallend 
Photoshop-retoucheerfilter, genaamd PowerStroke. 
Ontwerpers, (digitale) fotografen en artiesten vormen de doelgroep. Juist 
deze gebruikersgroep wil niet alle ins en outs van laagmaskers leren om een 
goede retouche uit te voeren. Vandaar dat DFT met een aparte interface is 
gekomen waarbij de retoucheer een gebied aangeeft door een lijn te 
tekenen of ruwweg de contour weer te geven. Vervolgens kunnen bekende 
filtertechnieken als blur, glow en algemene kleurmanipulaties toegepast 
worden. Het filter berekent automatisch het betroffen gebied en past de 
bewerking toe . Ogenschijnlijk simpel, maar erg effectief. Een demoversie 
van PowerStroke is op www.digita lfi lmtools.com te vinden onder de knop 
downloads. 

Potty Mouth is een font waarmee alle (on)menselijke emoties visueel mee uitgedrukt 

kunnen worden. 
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