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POVZETEK
V diplomskem delu sem podrobneje predstavil nekaj postopkov za retuširanje portretnih
fotografij v programu Adobe Photoshop. Program sem na kratko predstavil in omenil, kako
lahko dostopamo do navodil in vodičev, ki nas vodijo skozi celoten postopek retuširanja, vse
od začetne fotografije do končne, retuširane fotografije.
Obrazložil sem tudi stvari, na katere moramo biti pozorni, še preden pričnemo z retuširanjem
fotografije, kot so določanje ciljev retuširanja ter njihov vpliv na določitev popravkov, ki jih
želimo izvesti. Ker se moramo pri retuširanju fotografij spoznati z osnovnimi orodji, ki so nam
ob tem v največjo pomoč, sem nekatera izmed njih obrazložil, prav tako njihove nastavitve.
V središču diplomskega dela je praktičen primer retuširanja portretne fotografije moje sestrične
Sabine Bajt. Celotno retuširanje sem razdelil na posamezne predele obraza, in sicer na predel
oči, kože, las ter ust. Za vsak predel posebej sem omenil nekaj postopkov za dosego različnih
popravkov, podrobneje obrazložil posamezne korake retuširanja, težave, ki so pri tem nastale,
in orodja, ki sem jih ob tem uporabljal.
KLJUČNE BESEDE: Adobe Photoshop, retuširanje, portretna fotografija.
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Abstract
In my thesis I have described some of the procedures for retouching portrait photos using Adobe
Photoshop. I introduced software tools for retouching and described some of the instructions
and guides available on Internet which lead us through the process of retouching, from initial
photograph all the way to the finished, retouched photograph.
I have explained issues which we need to be aware of before we begin with retouching, such as
determining the retouching objectives and their impact on selecting the corrections that we wish
to implement. Since we need good knowledge of the image editing tools I have explained some
of these as well as their settings.
As a practical example of retouching I have used a photo of my cousin Sabina Bajt. The process
of retouching was applied on the individual parts of the face, namely the surface of the eyes,
skin, hair and mouth. For each of these parts I describe a few procedures for achieving various
corrections, explain in detail the individual steps of retouching as well as the problems that have
arisen and the tools I have used.
KEYWORDS: Adobe Photoshop, retouching, portrait photography.
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1. Uvod
V današnjih časih se marsikdo izmed nas skoraj vsakodnevno srečuje s fotografijami. Če smo
le malenkost pozorni na svojo okolico lahko opazimo portretne fotografije, ki so bile na neki
način retuširane. Razna podjetja tržijo svoje izdelke s pomočjo oglasov, na katerih so portreti
posameznikov, ki naj bi uporabljali njihove izdelke, in za večji vtis na uporabnike svoje
fotografije retuširajo. Retuširanje fotografij za različne namene uporabljajo tudi razni mediji,
pa naj so to časopisi, revije, spletne strani ali televizija. Retuširanje fotografij je danes torej zelo
pogost pojav.
Poleg poslovnih namenov je retuširanje pogosto tudi pri osebnih portretnih fotografijah, saj se
marsikdo odloči, da bo fotografijo spremenil oziroma retuširal, da bo tako na svojih fotografijah
videti kar najbolje. K retuširanju se uporabniki zatečejo iz različnih razlogov, ki poslabšajo
kakovost fotografije, pa naj so to slabša svetloba, vreme, rdeče oči, kožne nepravilnosti in
podobni razlogi, ki se jih na fotografijah visoke ločljivosti lahko hitro opazi in so v večini
primerov nezaželeni. Fotografije, narejene ob posebnih priložnostih, kot so matura, poroke in
podobni dnevi, lahko fotografiranim osebam povzročijo veliko skrbi, saj marsikomu veliko
pomenijo in si zato tudi želijo, da bi bili na njih videti kar najbolje.
Danes je mogoče vsako portretno fotografijo izboljšati in na njej odpraviti vse nepravilnosti s
pomočjo računalniških programov, namenjenih digitalni obdelavi fotografij. Eden izmed takih
programov je tudi program Adobe Photoshop, za katerega bom v diplomskem delu omenil nekaj
programskih orodij, ki jih pogosto uporabljamo pri retuširanju. Predstavil bom tudi, kako
retuširanje poteka, razložil nekaj načinov retuširanja glede na posamezne predele obraza,
poudaril težave, ki jih pri tem srečujemo, in obrazložil, na kaj vse moramo paziti.
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2. Retuširanje portretnih fotografij
V poglavju bom predstavil retuširanje portretnih fotografij in poudaril razliko med retuširanjem
za osebno rabo in lepotnim retuširanjem. Predstavil bom tudi literaturo, programsko opremo ter
postopke in orodja s katerimi si lahko pomagamo pri retuširanju.

2.1. Cilji retuširanja fotografij
Preden pričnemo z delom na fotografiji, je pomembno, da si vsaj okvirno zastavimo cilje
retuširanja, pri čemer upoštevamo tudi namen rabe fotografije, in se jih med retuširanjem
držimo. V nadaljevanju bom predstavil pogostejša namena retuširanja in njune obrazložitve:
osebno rabo in lepotno retuširanje.
Osebna raba
Če retuširamo fotografijo za družinske oziroma osebne namene, so najbolj pogosti cilji
retuširanja izboljšanje izgleda portretne osebe in popravljanje ter odpravljanje nepravilnosti
oziroma neželenih lastnosti na zelo prefinjen oziroma neopazljiv način. Pri tem moramo paziti,
da ne odstranimo trajnih nepravilnosti obraza, ampak se znebimo samo začasnih nepravilnosti,
kot so mozolji, rdeča koža in podobni moteči predeli, medtem ko obdržimo trajne nepravilnosti
obraza, kot so pege, brazgotine in podobne lastnosti, ki so na fotografirani osebi vedno prisotne
[1]. Trajne nepravilnosti lahko pri retuširanju za namen osebne rabe poudarimo ali
pomanjšamo, ampak jih ne odstranjujemo.
Lepotno retuširanje
V drugih primerih je lahko zaželeno, da retuširamo portret na zelo opazen način in osebo na
fotografiji močno spremenimo, tako da je na fotografiji videti čim bližje popolnemu izgledu.
Pri tem odpravimo vse nepopolnosti, tako trajne kot začasne [1]. Taki primeri retuširanja se
uporabljajo za fotografije modnega sveta in slavnih oseb pa tudi pri oglasnih fotografijah,
namenjenih promociji izdelkov, kot so izdelki za nego kože.
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2.2. Pregled literature
Če se želimo naučiti retuširanja portretnih fotografij v programu Adobe Photoshop, je to zelo
enostavno, saj lahko ob uporabi svetovnega spleta zelo hitro najdemo vodiče (angl. tutorials),
ki so prilagojeni našemu znanju in nas vodijo skozi celoten postopek retuširanja za dosego
želenega rezultata.
Vodiče lahko najdemo v različnih oblikah. Spletni portal YouTube nudi na tisoče vodičev v
obliki videoposnetkov, ki si jih lahko ogledamo in v katerih sledimo celotnemu retuširanju.
Najdemo lahko tudi knjige ali spletne strani, na katerih je večina postopkov retuširanja
razloženih in, ki imajo za lažje razumevanje ob posameznih korakih postopka priložene slike.
V nadaljevanju bom predstavil nekaj spletnih strani in portalov, namenim učenju retuširanja.
Phlearn [2]
Phlearn je ena izmed najbolj priljubljenih spletnih strani za učenje retuširanja in obdelave
fotografije v programih Photoshop ter Lightroom. Na strani se lahko učimo retuširanja v obliki
visokokakovostnih videoposnetkov, ki nas natančno in razumljivo vodijo skozi razne postopke
retuširanja.
CreativeLive [3]
CreativeLive je spletna izobraževalna platforma, kjer si lahko brezplačno v živo ogledamo
prenos predavanj, na katerih poleg ostalih področij učijo tudi postopke retuširanja. Predavanja,
ki jih zamudimo, si lahko za plačilo kadarkoli pozneje ogledamo.
LearnPhotoEditing [4]
Spletna stran LearnPhotoEditing ponuja več kot petintrideset obsežnejših vodičev, ki nas vodijo
skozi različne postopke obdelave fotografije.
PhotoshopEssentials [5]
Na spletni strani si lahko ogledamo več vodičev v obliki besedil, ki nas vodijo skozi različne
postopke retuširanja in imajo priložene fotografije za lažje razumevanje posameznih korakov.
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AdobeTutorials [6]
Na spletni strani podjetja Adobe, ki je ustvarilo program Adobe Photoshop, s pomočjo katerega
retuširamo, lahko najdemo tudi podstran, namenjeno učenju programa. Podstran vsebuje
različne vodiče za retuširanje fotografij, od najbolj osnovnih pa do zahtevnejših postopkov.
YouTube [7]
Na spletni portal YouTube tako začetni kot profesionalni uporabniki programa Adobe
Photoshop nalagajo na tisoče ur raznih izobraževalnih videoposnetkov, ki so namenjeni učenju
retuširanja.

V nadaljevanju bom predstavil še nekaj knjig, namenih učenju retuširanja.
Adobe Photoshop Restoration & Retouching (4th Edition) (Voices That Matter) [8]
Avtorji Katrin Eismann, Wayne Palmer in Dennis Dunbar so napisali knjigo, ki bralce vodi
skozi postopke obnove starinskih slik in se podrobneje posveti tudi postopkom retuširanja
portretov.
Photoshop CS5 Restoration and Retouching For Digital Photographers Only [9]
Knjigo je napisal Mark Fitzgerald. V njej se lahko seznanimo z nekaterimi orodji programa
Adobe Photoshop in možnostmi, ki nam jih nudi. V knjigi so opisani tudi tako različni postopki
za obnovo fotografije kot potek dela za retuširanje fotografije, od načrtovanja retuširanja,
postopkov retuširanja pa do shranjevanja fotografije v ustreznem formatu datoteke.
Skin: The Complete Guide to Digitally Lighting, Photographing, and Retouching Faces
and Bodies [10]
Knjiga se posveti nasvetom in postopkom za zajem fotografije pa tudi retuširanju fotografije z
nekoliko večjim poudarkom na retuširanju kože.
12

The Photoshop Elements 13 Book for Digital Photographers (Voices That Matter) [11]
Knjigo sta napisala Scott Kelby in Matt Kloskowski in zajema ogromno nasvetov, od tega, kako
lahko za večjo preglednostjo urejamo svojo zbirko fotografij in kako upravljamo s sloji. pa do
retuširanja fotografije, dodajanja posebnih učinkov in še nekaterih uporabnih tem, ki so
oblikovane z namenom izobraževanja fotografov, ki se ukvarjajo z digitalno fotografijo.
Bodyshop: The Photoshop Retouching Guide for the Face and Body [12]
Birgit Nitzsche in Karsten Rose sta napisali knjigo, v kateri sta opisali nekaj postopkov za
retuširanje telesa ter obraza. Postopki retuširanja so razdeljeni na poglavja, ki se nanašajo na
različne predele telesa.
Professional portrait retouching techniques for photographers using Photoshop [13]
Med pisanjem diplomskega dela mi je bil najbolj v pomoč vodič retuširanja portretov, ki ga je
napisal Scott Kelby. Vodič prikazuje različne postopke retuširanja portretov, ki so razdeljeni na
posamezne predele obraza. V njem ni poudarka na razlagi orodij in metod, ki jih uporabljamo,
temveč na opisu zaporedja korakov, ki jim lahko v programu Adobe Photoshop sledimo, da
fotografijo retuširamo, dokler ne dosežemo želenega rezultata.

Slika 1: Naslovnica knjige, namenjene učenju retuširanja [Vir: Slika 1]
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Scott Kelby
Scott Kelby, avtor knjige, ki je bila meni v največjo pomoč ob pisanju diplomskega dela, je
fotograf, oblikovalec in avtor več kot šestdesetih knjig, ki se nanašajo na delo s fotografijami.
Med letoma 2010 in 2012 je bil glede na raziskave podjetja Nielsen Bookscan imenovan za
najbolj prodajanega avtorja knjig na temo fotografije. Kelby je tudi urednik in založnik revije
Photoshop user magazine ter predsednik in soustanovitelj podjetja National Association of
Photoshop Professionals, ki je največje digitalno slikovno in grafično združenje na svetu. Prav
tako je predsednik podjetja Kelby Media Group, ki se ukvarja s programskim usposabljanjem,
izobraževanjem in založništvom. Izobraževanje ljudi na področju uporabe programa Adobe
Photoshop je pričel leta 1993 in nadaljuje še danes [14].
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2.3. Programska oprema za retuširanje fotografij
V diplomskem delu sem za retuširanje fotografij uporabljal priljubljen in najbolj znan
profesionalni računalniški program za obdelavo fotografij in drugih grafik Adobe Photoshop,
in sicer različico CC 2015.5. V primerjavi z drugimi programi za obdelavo fotografij nudi
največ orodij in možnosti za obdelavo fotografije. Razvili so ga pri podjetju Adobe Systems, ki
je trenutno eden izmed vodilnih izdelovalcev grafičnih programov na svetu [15].
Za retuširanje fotografij imamo na voljo tudi druge programe:


Capture One Pro,



Serif Affinity Photo,



CyberLink PhotoDirector,



Corel PaintShop Pro,



On1 Portrait 10 in



GIMP.

Glavna razlika med omenjenimi programi in programom Adobe Photoshop je cena. Adobe
Photoshop je eden izmed dražjih programov, a je po celotni funkcionalnosti in natančnosti, ki
jo ob retuširanju omogoča, naprednejši od preostalih omenjenih programov, ki mu zaradi tega
najbolj konkurirajo s ceno. Za retuširanje fotografij imamo tako na voljo tudi programe, ki jih
lahko uporabljamo zastonj, kot je program GIMP. Poleg nižje cene imajo nekateri izmed
naštetih programov tudi posplošene metode retuširanja, kot je program On1 Portrait 10, ki sam
označi predele obraza, kot so oči, ustnice, zobje in ostali predeli, katerih izgled spreminjamo le
s premikanjem drsnikov. Čeprav tak način ne omogoča toliko natančnosti, kot jo imamo z
uporabo programa Adobe Photoshop, z njim prihranimo čas. V primerjavi s programom
Photoshop ima vsak izmed naštetih programov svoje prednosti in slabosti, ampak največ ljudi,
ki se profesionalno ukvarjajo z retuširanjem in obdelavo fotografij, še vedno uporablja program
Adobe Photoshop, in zaradi tega sem se tudi sam odločil za uporabo tega programa.
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2.4. Predstavitev osnovnih postopkov in orodij
Preden se v diplomskem delu posvetim postopkom retuširanja, bom predstavil nekaj osnovnih
orodij programa Adobe Photoshop, ki so pri retuširanju fotografij najbolj uporabna. Orodja, ki
sem jih med retuširanjem uporabljal in niso omenjena v tej točki, bodo podrobneje opisana v
opisu retuširanja posameznih predelov obraza, saj jih lahko tam bolje predstavim ob
podrobnejšem postopku njihove uporabe.
Sloj (angl. layer )
Sloj je platno, na katerega lahko barvamo in na katerem ustvarjamo. Program Adobe Photoshop
omogoča delo z več sloji naenkrat, kar pomeni, da imamo lahko ob istem času več slojev, ki so
zloženi drug na vrh drugega, od najbolj zakritega spodnjega sloja pa do najbolj vidnega
zgornjega sloja. Ob delu s sloji imamo možnost spreminjanja nastavitev, denimo prosojnost
(angl. opacity), ki določa prosojnost celotnega sloja, in polnilo (angl. fill), ki določa prosojnost
sloja brez vpliva na nastavitve slogov (angl. layer style) v sloju. Sloju lahko določamo še
nastavitve, kot so vidnost in vrednosti združitvenega načina (angl. blend mode), ali pa ga
zakrijemo z masko sloja.
Maska sloja (angl. layer mask)
Maska sloja je črno-bela površina, ki jo lahko dodamo sloju in nam omogoča, da poljubno
območje sloja odkrijemo ali zakrijemo. Če masko sloja na določenem področju obarvamo
svetleje, je sloj na tem območju viden, medtem ko je na temnih območjih manj viden, na črnih
območjih maske pa popolnoma zakrit.
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Slika 2: Maska sloja, ki zakriva celoten sloj razen območja oči

Združitveni način (angl. blend mode)
Združitveni način je ena izmed nastavitev sloja, ki nam omogoča, da določimo, na kakšen način
se bodo vrednosti pikslov izbranega sloja združile z vrednostjo pikslov na slojih pod njim.
Izbiramo lahko med sedemindvajsetimi nastavitvami, ki nam s pomočjo različnih matematičnih
izračunov spremenijo vrednosti pikslov sloja. Združitveni način ni uničujoč, saj nam omogoča,
da kadarkoli spremenimo izbrano nastavitev na drugo možnost ali pa se vrnemo na izgled
fotografije brez dodanega združitvenega načina, ne da bi kakorkoli vplivali na prvotni izgled
sloja [16].

Slika 3: Stolpec za izbiro nastavitev združitvenega načina
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Čopič (angl. brush)
Orodje čopič omogoča risanje po platnu (angl. canvas) z različnimi oblikami čopičev ter
njihovimi nastavitvami, kot so barva, velikost, trdota in usmerjenost. Pri retuširanju fotografije
sem to orodje najpogosteje uporabljal ob odkrivanju ali zakrivanju maske sloja.

Trdota: 75 %

Trdota: 10 %

Trdota: 100 %

Trdota: 100 %

Oblika: Krog

Oblika: Krog

Oblika: Trepalnica Oblika: Barvni madeži

Slika 4: Primeri različnih oblik čopičev z različnimi nastavitvami trdote

Lasso orodje (angl. lasso tool)
Lasso orodje omogoča označitev območij poljubne oblike.

Slika 5: Uporaba orodja lasso
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Orodje za eliptično označevanje (angl. eliptical marquee tool)
Orodje uporabljamo za označevanje območja okrogle ali elipsaste oblike.

Slika 6: Uporaba orodja za eliptično označevanje

Orodje klonirani žig (angl. clone stamp tool)
To orodje nam omogoča kloniranje, premikanje ali mešanje izbranega predela vzorca slike na
poljubno območje po naši izbiri. Primer uporabe orodja je odstranjevanje temnih kolobarjev
pod očmi.

Slika 7: Izgled območja oči pred odstranitvijo kolobarjev in po njej z uporabo orodja klonirani žig
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Orodje zdravilni čopič (angl. healing brush tool)
Orodje deluje na podoben način kot orodje klonirani žig, le da upošteva drugačne metode
mešanja teksture dveh območij in prilagodi osvetlitev območja vzorca na osvetlitev ciljnega
predela slike, čez katerega barvamo. Pogosta uporaba orodja je odstranjevanje kožnih
nepravilnosti.

Slika 8: Primer izgleda območja kože pred uporabo zdravilnega čopiča za odstranjevanje nepravilnosti
kože in po njej
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3. Postopki izboljšave portretne fotografije
3.1. Ocena fotografije in določanje popravkov
Kakšen namen bo imela retuširana fotografija, moramo vedeti že pred pričetkom dela, saj nam
to določa smernice, ki nas vodijo skozi celotno retuširanje. Šele ko imamo zastavljen namen
uporabe fotografije, se lahko osredotočimo na določitev popravkov, ki jih bomo izvedli ob
retuširanju.
Cilj, ki sem si ga zastavil za retuširanje fotografije Sabine Bajt, je, da njeno fotografijo močno
izboljšam in stremim k cilju lepotnega retuširanja. S pomočjo njene prvotne fotografije, vidne
na sliki 3, bom določil ključne popravke, ki jih bom opravil. Popravki, za katere sem se odločil
po ocenitvi fotografije, so prikazani v tabeli 1.
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Slika 9: Izgled Sabinine prvotne fotografije, s pomočjo katere določim popravke, ki jih bom opravil

Oči
Ojačitev kontrasta šarenice
Beljenje beločnice
Odstranjevanje rdečih žilic v
beločnici
Spreminjanje barve oči
Odstranjevanje temnih
kolobarjev pod očmi
Dodajanje trepalnic

Koža in lasje
Odstranjevanje kožnih
nepravilnosti
Mehčanje kože
Osvetlitev las

Usta
Ustvarjanje bleščečih ustnic
Popravljanje oblike zob
Beljenje in zmanjševanje
porumenelosti zob

Tabela 1: Določitev ključnih popravkov za namen lepotnega retuširanja
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3.2. Skladnost osvetlitve predelov obraza
Za čim boljši rezultat pri retuširanju portretov moramo vedno paziti na medsebojno skladnost
med predeli obraza in pri tem tudi na osvetljenost posameznih predelov. Če na primer
retuširamo oči in jih naredimo opazno bolj sijoče, je zelo pomembno, da se vmes oddaljimo od
fotografije, si jo ogledamo v celoti in presodimo, ali je treba novi svetlosti oči prilagoditi tudi
svetlost preostalih bližnjih predelov obraza. Po ponovnem ogledu fotografije se lahko
odločimo, da svetlost predela, ki smo ga ravnokar osvetlili, ponovno spremenimo, le da jo tokrat
spremenimo na nižjo vrednost, ki videti bolj skladna s preostalimi sosednjimi predeli obraza.
Pozorni moramo biti tudi na to, da če retuširamo eno oko, postopek ponovimo tudi na drugem
očesu, saj se lahko vsake manjše razlike med retuširanjem enega in drugega očesa zelo hitro
opazijo. Na sliki 9 lahko vidimo, da svetloba osvetli Sabinino desno stran obraza dosti bolje kot
njeno levo stran, in če ne odstranjujemo ali opazneje spreminjamo območja senc obraza,
moramo razliko v osvetljenosti ohranjati med postopki retuširanja.
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3.3. Retuširanje oči
Ko se zazremo v fotografijo neke osebe, na kateri je jasno viden njen obraz, večini izmed nas
pogled najprej zaide na predel oči. Zaradi tega je zelo pomembno, da očem namenimo dovolj
časa in jih pravilno obdelamo, da so kar najbolje videti in naredijo čim boljši vtis. Koliko časa
jim posvetimo, je odvisno predvsem od velikosti oči na fotografiji in naših želja. Paziti moramo,
da z digitalno obdelavo oziroma retuširanjem oči ne pretiravamo in ne retuširamo nepazljivo,
saj lahko fotografija osebe, če oči pretirano ali nepravilno obdelamo in so videti preveč umetne,
zelo hitro izgubi svoj čar.
Izbrani popravki glede na fotografijo so:


ojačitev kontrasta šarenice,



beljenje beločnice,



odstranjevanje rdečih žilic v beločnici,



spreminjanje barve oči,



odstranjevanje temnih kolobarjev pod očmi in



dodajanje trepalnic.

Slika 10: Predel oči pred izvedbo postopkov retuširanja
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3.3.1.

Spreminjanje kontrasta šarenice

Ko se zazremo v oči neke osebe, sta območje naše pozornosti najverjetneje zenica in šarenica.
Ker je zenica manjša in črne barve, v večini primerov ne potrebuje večje pozornosti pri
retuširanju, medtem ko je šarenica lahko raznolikih barv in predstavlja dosti večji prostor v
očesu. Zaradi tega ima šarenica dosti večji pomen pri retuširanju oči. Ker je šarenica na Sabinini
fotografiji videti nekoliko monotono, sem se odločil, da oči poudarim. To lahko hitro dosežemo
s spreminjanjem kontrasta šarenice in tako očem dodamo potreben kontrast, ki jih na pogled
naredi bolj živahne.

Postopek retuširanja

1. Za
učinkovito
in
natančnejše
retuširanje je priporočljivo, da pogled
približamo predelu, ki ga retuširamo, in v
tem primeru je to predel oči.
2. Nato ustvarimo nov prilagoditveni
sloj – krivuljo, ki nam omogoča
spreminjanje tonskega razpona barv
sloja.
3. Ustvarimo črno masko sloja ter v
maski s čopičem bele barve poudarimo
predel šarenice in zenice, kar nam omeji
območje spreminjanja prilagoditvenega
sloja na predel oči.
4. Spreminjamo vrednosti
prilagoditvenega
sloja
krivulje,
dokler
ne
dobimo tonov, ki nam
najbolj ustrezajo.
Slika 11: Postopek za spreminjanje kontrasta šarenice
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Prilagoditveni sloj krivulje
Za postopek spreminjanja kontrasta šarenice je ključen prilagoditveni sloj – krivulja, ki nam
omogoča bolj kontrolirano spreminjanje tonov fotografije, in sicer celoten razpon od svetlejših,
srednjih pa do temnejših tonov. Tone spreminjamo z upogibanjem krivulje, na katero
vstavljamo točke, ki jih premikamo, kar posledično upogiba krivuljo. Primer krivulje z
dvignjenimi temnejšimi (leva stran krivulje), srednjimi (sredina krivulje) in svetlejšimi toni
(desna stran krivulje) je viden na sliki 12.

Slika 12: Prilagoditveni sloj krivulje s povišanimi nižjimi, srednjimi in visokimi toni

Pri spreminjanju krivulje se najbolj zanašamo na svoj občutek, da določimo, kakšne so
vrednosti odtenkov, ki so za nas oziroma želeni rezultat najbolj ustrezne.
Za primer lepotnega retuširanja fotografije sem povečal vrednosti od najnižjih do najvišjih
tonov in tako osvetlil celotno območje šarenice. Svetlejše in srednje tone sem intenzivneje
osvetlil, medtem ko sem svetlost temnejših tonov osvetlil v nekoliko manjši meri. Ko
premikamo točke in s tem upogibamo krivuljo, moramo upoštevati, da premikanje točk v enem
predelu krivuljo upogiba tudi v območju preostalih tonov, zato moramo biti pazljivi, da točke
postavimo na pravih mestih, ki nam upogibajo krivuljo po najbolj primerni obliki za dosego
naših želja.
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Rezultat
Na sliki 13 lahko vidimo, kako je izgledalo območje očes pred povečanjem kontrasta šarenic
med tem, ko slika 14 prikazuje isto območje po spremembi kontrasta šarenic.

Slika 13: Oči pred povečanjem kontrasta šarenice

Slika 14: Oči po povečanju kontrasta šarenice
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3.3.2.

Beljenje beločnice

Beljenje beločnice je zelo pogost korak pri retuširanju oči, deloma tudi zato, ker je tako preprost
in hitro opazen, saj beločnica predstavlja velik del očesa. Svetlejša beločnica lahko zelo hitro
izboljša izgled celotnega predela oči in še dodatno preusmeri pozornost na to območje obraza.
Na retuširani fotografiji je beločnica nekoliko pretemna, saj želim svetlejše območje oči.

Postopek retuširanja

1. V prvem koraku ustvarimo nov
prilagoditveni sloj – nivoje
(angl. levels).

2. Nato novo ustvarjeni prilagoditveni
sloj zakrijemo s črno masko.

3. Na maski z belim čopičem
odkrijemo predel obeh beločnic in
pričnemo s spreminjanjem vrednosti
nivojev, dokler svetlost beločnice ne
ustreza našim željam.

Slika 15: Postopek beljenja beločnice
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Prilagoditveni sloj – nivoji
Prilagoditveni sloj – nivoji prav tako kot prilagoditveni sloj – krivulje spreminja tone slike od
najtemnejših do najsvetlejših tonov, le da je način spreminjanja tonov nekoliko drugačen in
posplošen, saj lahko v tem prilagoditvenem sloju spreminjamo le pet drsnikov in nimamo na
razpolago večjega števila točk za določanje tonov kot v prilagoditvenemu sloju – krivuljah. Na
sliki 16 so z različnimi barvami označeni drsniki, s pomočjo katerih spreminjamo tone.

Slika 16: Prilagoditveni sloj – nivoji

S črno barvo je označen drsnik, ki določa območje najtemnejših tonov oziroma črne barve in je
na vrednosti 0, ki je osnovna vrednost; tako bodo najtemnejši toni ostali nespremenjeni. Beli
drsnik predstavlja mejo najsvetlejših tonov oziroma belo barvo. Z vrednosti 255 je bil
prestavljen na vrednost 202, kar pomeni, da bo slika svetlejša, saj se svetlejši toni začnejo že
pri nižji vrednosti kot prej. Srednji drsnik, katerega začetna vrednost je 1,0, sem premaknil
nekoliko v levo na vrednost 1,35, kar spremeni vrednosti srednjih tonov na nekoliko svetlejše
odtenke.
S pomočjo prilagoditvenega sloja lahko zelo natančno določamo svetlost očesa, dokler ne
dobimo vrednosti tonov, ki nam najbolj ustrezajo.
Na retuširani fotografiji sem na koncu ponovno prilagodil svetlost območja beločnic in jim
spremenil vrednost srednjih tonov z vrednosti 1,0 na vrednost 1,20, kar je osvetlilo njihovo
območje in tako ustvarilo svetlost, ki se bolj prilega kontrastu šarenice.
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Rezultat
Na sliki 17 lahko vidimo, kako je izgledalo območje očes s prvotno svetlostjo beločnic, na sliki
18 pa vidimo izgled istega območja po končanem postopku beljenja beločnic.

Slika 17: Oči pred beljenjem beločnice

Slika 18: Oči po beljenju beločnice
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3.3.3.

Odstranjevanje rdečih žilic v beločnici

Če je na beločnici osebe vidno večje število rdečih žilic, lahko to ustvari izgled utrujenih oči,
kar pa lahko z lažjim postopkom retuširanja hitro popravimo. Na Sabinini fotografiji rdeče
žilice niso tako izrazite, a za njihovo odstranitev sem se odločil že zaradi tega, ker sem jih
opazil.
Postopek retuširanja

1. S kapalko (angl. eye dropper) zajamemo
barvo beločnice zraven rdeče žilice. Nato s
čopičem nižje prosojnosti zelo natančno
pobarvamo čez problematična območja in
medtem večkrat ponovno zajamemo barvo,
da se ta bolj ujema z okolico žilice, ki jo
odstranjujemo.
Slika 19: Postopek odstranjevanja rdečih žilic v beločnici

Pri tem načinu retuširanja moramo uporabiti čopič z mehkimi obrobami, da se barva lepo zlije
z beločnico, in biti moramo pozorni, da prosojnost čopiča ni previsoka, saj je v takem primeru
večja možnost, da nastanejo izstopajoče sledi retuširanja na mestih, kjer so bile rdeče žilice.
Dobro je, da se med odstranjevanjem rdečih žilic vsake toliko časa oddaljimo, tako da vidimo
celoten obraz, saj bomo tako hitreje opazili napake, kot so sledi odstranjevanja. Z razdalje tudi
hitreje opazimo, ali je beločnica med odstranjevanjem rdečih žilic morda pridobila preveč
monoton oziroma umeten izgled in ali je na njej premalo odtenkov barve.
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Rezultat
Na sliki 20 lahko vidimo območje očesa, na katerem so opaznejše rdeče žilice. Slika 21
prikazuje isto območje po izvedenem postopku odstranjevanje rdečih žilic.

Slika 20: Oči pred odstranjevanjem rdečih žilic

Slika 21: Oči po odstranjevanju rdečih žilic
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3.3.4.

Spreminjanje barve oči

Spreminjanje barve oči je ena izmed bolj pogostih oblik retuširanja oči, pri kateri obstaja veliko
različnih načinov, da pridemo do želenega rezultata. Odločil sem se za način z uporabo
prilagoditvenega sloja »odtenek/nasičenost« (angl. hue/saturation), ker omogoča veliko
natančnosti pri spreminjanju barve.
Postopek retuširanja
1. Ustvarimo nov prilagoditveni sloj
»odtenek/nasičenost« in izberemo način
obarvaj (angl. colorize).

2. Prilagoditveni sloj nato
3. Spreminjamo
barvo
zakrijemo s črno masko, na
prilagoditvenega
sloja,
kateri z belim čopičem
dokler ne ustreza našim
natančno odkrijemo predel
željam. Če ob pogledu na
šarenic.
predel
oči
dobimo
občutek neskladja
med zenico ter šarenico, s čopičem
nižje prosojnosti nekoliko odkrijemo
prilagoditveni sloj v predelu zenice.
Slika 22: Postopek spreminjanja barve oči
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Prilagoditveni sloj »odtenek/nasičenost«
Prilagoditveni sloj »odtenek/nasičenost«, ki ga uporabimo v postopku, nam tako, kot je
razvidno s slike 23, omogoča tako spreminjanje odtenka (angl. hue) in nasičenosti (angl.
saturation) barve kot tudi jakosti njene svetlobe (angl. lightness).

Slika 23: Nastavitve prilagoditvenega sloja »odtenek/nasičenost«

Prilagoditveni sloj »odtenek/nasičenost« ima dva načina delovanja, in sicer možnost zamenjave
barvnih območij (angl. color wheel) slike in možnost »obarvaj«, ki jo potrebujemo za omenjeni
način spreminjanja barv oči, saj omogoča zamenjavo prvotnih barvnih vrednosti slike v
poljubno barvo, ki pa ohrani prvotno osvetljenost.
Težava, ki lahko nastane pri barvanju oči z dodajanjem prilagoditvenega sloja
»odtenek/nasičenost«, je odvzem raznolikosti barv. To v primeru Sabinine fotografije ne bi bilo
problematično, če bi bila narejena v prostorih pod umetno svetlobo, kjer načeloma ni
raznobarvnih odsevov, in bi bil tako celoten predel oči videti primerno in skladno z uporabo
ene barve različne svetlosti. Ker pa je slika posneta v naravi, lahko ob bližjem pogledu v
Sabinine oči opazimo odsev, in sicer izrazit odsev modrega neba, fotografa ter zelenih hribov,
ki predelu očesa dodajo različno barvitost in jih prilagoditveni sloj »odtenek/nasičenost« združi
pod isto barvo različnih svetlosti. To je problematično, saj celotno oko naredi monotono in
nenaravno glede na vidne oblike odseva v njem. Omenjena težava je vidna na sliki 24.
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Slika 24: Primer obarvanega očesa brez upoštevanja barvnih odsevov

Zaradi tega je za najboljši rezultat treba prilagoditveni sloj »odtenek/nasičenost« nekoliko
odkriti ali zakriti z barvanjem maske, na kateri uporabimo čopič bele ali črne barve glede na to,
ali je bila v začetku na določenem predelu oči prvotna naravna barva, kar pomeni, da z masko
odkrijemo prilagoditveni sloj in zamenjamo predhodno barvo oči z novo poljubno barvo. Če je
na predelu oči prvotno obarvani odsev, kot je v našem primeru modri odsev neba, barvo odseva
ohranimo in na tem območju maske zelo natančno ter rahlo zakrijemo prilagoditveni sloj, da se
barva odseva združi z novo barvo očesa.
Za dosego najboljšega rezultata na slikah z več odsevi, kot je Sabinina fotografija, je potrebno
več časa in natančnosti, saj moramo prilagoditveni sloj odkriti le približno toliko, kot določeni
predel oči zahteva, in tako masko na različnih predelih oči odkrivamo z različno vrednostjo
prosojnosti čopiča. Če se tega držimo in med spreminjanjem barve oči upoštevamo barvne
odseve, lahko dosežemo naravnejši in lepši izgled oči, kot je razvidno s slike 25.

Slika 25: Primer obarvanega očesa z upoštevanjem barvnih odsevov
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Rezultat
Na sliki 26 lahko vidimo območje oči v prvotni barvi. Na slikah 27 in 28 vidimo isto območje
po končanem retuširanju, s katerim smo spremenili barvo oči.

Slika 26: Izgled oči pred spremembo barve

Slika 27: Prvi primer izgleda oči po spremembi barve

Slika 28: Drugi primer izgleda oči po spremembi barve
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3.3.5.

Odstranjevanje temnih kolobarjev pod očmi

Marsikatera odrasla oseba ima pod očmi temne kolobarje, zaradi katerih deluje utrujeno, in tudi
na Sabinini fotografiji so kolobarji zelo opazni. Na fotografijah lahko temne kolobarje zelo
preprosto zmanjšamo ali odstranimo s pomočjo metod, ki jih omogoča program Adobe
Photoshop.
Postopek retuširanja

1. Približamo na predel oči, z orodjem zdravilni
čopič vzorčimo predel gladke kože v okolici
podočnjakov in pričnemo z barvanjem čez
njihovo območje.

2. Nato uporabimo orodje klonirani
žig in ponovimo postopek vzorčenja
ter barvanja kot pri uporabi
zdravilnega čopiča.

3. Prva dva postopka ponavljamo na
predelu obeh očes, dokler ne dobimo
želenega rezultata, pri katerem sta
območji obeh očes videti skladni.
Slika 29: Postopek odstranjevanja temnih kolobarjev pod očmi

Pri tem postopku za dosego najboljših rezultatov uporabimo novi orodji, ki sta si zelo podobni:
zdravilni čopič (angl. healing brush) in klonirani žig (angl. clone stamp).
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Orodje zdravilni čopič in orodje klonirani žig
Orodje zdravilni čopič vzame teksturo vzorčenega območja in jo ob barvanju združi s svetlostjo
barve ciljnega predela, medtem ko orodje klonirani žig identično klonira vzorčeno območje z
enakimi vrednostmi svetlosti barve, s katero nato obarvamo ciljno območje. Za učinkovito
uporabo orodja klonirani žig moramo prilagajati vrednost prosojnosti glede na predel obraza,
saj lahko drugače pride do vidnih sledi podvojenih območij ali barvnega neskladja. Ob uporabi
orodja zdravilni čopič prilagajanje prosojnosti sloja v večini primerov ni potrebno.
Pri postopku odstranjevanja kolobarjev moramo tako pri uporabi orodja zdravilni čopič kot pri
uporabi orodja klonirani žig večkrat vzorčiti gladke predele okolice, saj lahko v nasprotnem
primeru nastanejo zelo opazna podvojena območja in lisasti predeli.
Na retuširani fotografiji sem najprej ustvaril gladko kožo na območju kolobarjev, kar sem
dosegel z uporabo orodja zdravilni čopič. Ker zdravilni čopič ohranja svetlobne vrednosti
območja, je predel kolobarjev po njegovi uporabi nekoliko pretemen, saj so bile prej na tem
območju sence. To sem rešil tako, da sem na tem predelu uporabil še orodje klonirani žig z
nižjo vrednostjo prosojnosti, s čimer sem osvetlil predel, na katerem so bile pred postopkom
retuširanja sence kolobarjev.
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Rezultat
Na sliki 30 vidimo območje oči, pod katerimi hitro opazimo temne kolobarje. Slika 31 prikazuje
izgled istega območja po izvedenem postopku odstranitve temnih kolobarjev.

Slika 30: Izgled oči pred brisanjem kolobarjev

Slika 31: Izgled oči po brisanju kolobarjev
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3.3.6.

Dodajanje trepalnic

Ker Sabina na prvotni fotografiji nima izrazitejših trepalnic, sem jih s pomočjo retuširanja
dodal. Trepalnice v večini primerov dodajamo z uporabo čopiča v obliki trepalnic. Takšno in
drugačne oblike čopičev lahko zelo enostavno najdemo na spletu ter jih dodamo v svojo
programsko zbirko čopičev.
Postopek retuširanja

1. Najprej izberemo čopič v obliki
trepalnic.

2. Čopiču prilagodimo velikost in poskrbimo, da se
čim bolj ujema s pozicijo obstoječih manjših trepalnic,
čez katere nato obarvamo nove, večje trepalnice.
3. V zavihku urejanje (angl. edit)
izberemo možnost prosto preoblikovanje
(angl. free transform), ki omogoča lažje
spreminjanje oblike trepalnic.
4. Pozicijo trepalnic nato še dodatno
prilagodimo z uporabo orodja za
ukrivljanje oblike (angl. warp).

5. Ponovimo vse korake še za desno
oko in nato znižamo prosojnost sloja,
dokler niso trepalnice videti bolj
primerne glede na svetlost obraza.
Slika 32: Postopek dodajanja trepalnic

Pri dodajanju trepalnic s čopičem moramo paziti, da se trepalnice čim bolj prilegajo očesu, saj
je tako njihov izgled naravnejši. To naredimo z orodjem prosto preoblikovanje (angl. free
transform), ki omogoča vrtenje, premik in spreminjanje velikosti trepalnic.
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Slika 33: Uporaba orodja prosto preoblikovanje

Ker orodje prosto preoblikovanje ne omogoča vsega, kar potrebujemo za natančnejše
prilagajanje oblike trepalnic glede na površino očesa, potrebujemo orodje za ukrivljanje, ki
omogoča poljubno ukrivljanje trepalnic.

Slika 34: Uporaba orodja za ukrivljanje oblike

Pri uporabi orodja za ukrivljanje oblike moramo stremeti k temu, da dosežemo ciljno obliko z
manjšim in enakomernejše porazdeljenim ukrivljanjem oblike, saj na tak način ohranimo
polnejšo in enakomernejšo obliko trepalnic.
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Rezultat
Na sliki 35 vidimo območje oči brez dodanih trepalnic. Slika 36 prikazuje isto območje po
izvedenem postopku dodajanja trepalnic.

Slika 35: Izgled oči pred dodajanjem trepalnic

Slika 36: Izgled oči po dodajanju trepalnic
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3.3.7.

Fotografija po retuširanju oči

Na sliki 37 lahko opazimo, da oči na fotografiji po retuširanju niso več videti utrujene, temveč
izrazitejše in lepše.

Slika 37: Predel oči pred retuširanjem in po njem
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Če primerjamo območje oči prvotne fotografije in retuširane fotografije, lahko opazimo, da smo
s pomočjo retuširanja območje oči opazneje izboljšali.

Primerjava:


predel temnih kolobarjev pod očmi, ki je bilo prej izrazito, je sedaj neopazno,



kontrast šarenice, ki je bil prej monotonih barv, je sedaj raznolik in tako bolj zanimiv,



beločnica očesa, ki je bila prej temnejše barve, je sedaj svetlejša in skladnejša s
predelom šarenice očesa,



rdeče žilice na beločnici, ki so bile prej bolj izrazite, so po končanem postopku manj
opazne,



barva oči je bila spremenjena in določeni barvni odsevi v očeh so ohranjeni ter svetlejši,



dodane so bile nove in večje trepalnice.

3.4. Retuširanje kože
Koža predstavlja največjo površino obraza. Zdrava koža je enakomernejše obarvana na
celotnem obrazu, zato ima njen izgled močan vpliv na občutek lepote, saj so vsake manjše
nepravilnosti hitro opazne. Nekatere izmed nepravilnosti, ki jih pri lepotnem retuširanju
odstranjujemo, so akne, brazgotine, znamenja, gube, barvne lise in podobno.
Izbrana popravka glede na fotografijo sta:


odstranjevanje kožnih nepravilnosti in



mehčanje kože.
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3.4.1.

Odstranjevanje kožnih nepravilnosti

Na Sabinini fotografiji lahko opazimo kožne nepravilnosti, kot so pege in akne, ki jih lahko
hitro odstranimo s pomočjo zdravilnega čopiča ali območnega zdravilnega čopiča (angl. spot
healing brush).
Postopek retuširanja

1. Z orodjem zdravilni čopič vzorčimo
zdrava
območja
zraven
kožnih
nepravilnosti in nato z njim obarvamo
območja nepravilnosti. Na območjih
nepravilnosti lahko namesto zdravilnega
čopiča uporabimo orodje območni
zdravilni čopič, pri katerem ni treba
vzorčiti območja zdrave kože, saj orodje
samo vzorči okolico predela, čez katerega
barvamo.

Slika 38: Postopek odstranjevanja kožnih nepravilnosti

Velikost zdravilnega čopiča moramo čim bolj prilagoditi velikosti nepravilnosti in vzorčiti
zdravo kožo čim bližje območju kožne nepravilnosti, zato da se novi predel kože čim bolj ujema
z okolico predela, čez katerega barvamo, in da dobimo najboljši rezultat. Če se odločimo za
uporabo območnega zdravilnega čopiča, ta sam določi vzorce iz okolice, s pomočjo katerih
zakrijemo kožne nepravilnosti. Pri tem postopku je zelo pomembno, da velikost območnega
zdravilnega čopiča prilagodimo velikosti kožne nepravilnosti, saj je to ključno pri
izračunavanju vzorčnega območja, s katerim zakrijemo nepravilnost.
Lahko se zgodi, da vzorec, ki ga območni zdravilni čopič vzame iz okolice in ga obarva čez
predel, ni najbolj ustrezen, denimo v primeru, ko okolica predela, čez katerega barvamo,
vsebuje več različnih podrobnosti. V takem primeru uporabimo orodje zdravilni čopič, tako da
sami izberemo vzorčeno območje, ki ga obarvamo čez območje nepravilnosti. Na fotografiji
sem s pomočjo obeh orodij odstranil opaznejše kožne nepravilnosti.
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Rezultat
Na sliki 39 lahko opazimo, da ima Sabina na svoji koži več nepravilnosti, ki so na fotografiji
nezaželene. Slika 40 prikazuje fotografijo po retuširanju, pri katerem smo odpravili
nepravilnosti kože.

Slika 39: Izgled kože pred odstranjevanjem nepravilnosti

Slika 40: Izgled kože po odstranjevanju nepravilnosti
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3.4.2.

Mehčanje kože

Čeprav sem odstranil večje nepravilnosti, lahko na Sabinini fotografiji opazimo, da je njena
koža na določenih predelih še vedno neenakomerno obarvana in deluje bolj grobo. Zaradi tega
sem njeno kožo omehčal.
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Postopek retuširanja
1. Odpremo nastavitve filtra Gaussove zameglitve (angl.
Gaussian blur) in spreminjamo vrednost polmera (angl.
radius), dokler ni vsa koža videti bolj enakomerne barve;
vrednost polmera si zapišemo brez potrditve filtra. Nato
odpremo nastavitve filtra ostrenja robov (angl. high pass),
pridobljeno vrednost polmera vnesemo v filter in potrdimo
spremembo, kar močno poudari robove na fotografiji.

2. Dodamo filter Gaussove zameglitve z nižjo vrednostjo
polmera od tiste, ki smo jo uporabili za polmer filtra ostrenja
robov. To omehča izgled celotne fotografije.

3. Naredimo inverzijo fotografije (angl.
invert picture), kar ostrejše robove
fotografije spremeni v mehkejše in obratno.
4. Spremenimo združitveni način
slojev z normalnega na linearno
svetlobo (angl. linear light), da sloj
ponovno prikaže svojo obarvanost.
5. Znižamo prosojnost sloja na takšno
vrednost, da lahko na predelu kože brez
večjih težav vidimo manjše podrobnosti.

6. Sloj zakrijemo s črno masko.

7. Z belim čopičem odkrivamo masko na
predelu kože in se pri tem izogibamo robovom
kože ter predelom, kot so oči, usta in obrvi.

Slika 41: Postopek mehčanja kože
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Ker želimo izgled mehke, enakomerno obarvane kože, na kateri pa je še vedno dobro vidna
tekstura z manjšimi podrobnostmi, moramo pri retuširanju uporabiti filtre, kot sta Gaussova
zameglitev in filter ostrenja robov.
Filter ostrenja robov za omenjeni postopek potrebujemo, da močno izostrimo robove
podrobnosti kože, da jih lahko pozneje omehčamo z inverzijo fotografije. Večja, kot je vrednost
polmera ob določanju filtra, bolj so izostreni robovi in obratno. Nastavitve, ki jih omogoča filter
ostrenja robov, lahko vidimo na sliki 42. Primer izgleda fotografije po uporabi filtra z močno
izostrenimi robovi lahko vidimo na sliki 43.

Slika 42: Nastavitve filtra ostrenja robov
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Slika 43: Poudarjeni robovi fotografije po uporabi filtra ostrenja robov in združitvenega načina
»linearna svetloba« (angl. linear light)

Ker imamo po uporabi filtra ostrenja robov tako izrazite in grobo poudarjene robove teksture
kože, uporabimo filter Gaussova zameglitev. Vrednost zamegljenosti nastavimo na takšno, da
je polmer manjši od vrednosti polmera, ki smo ga uporabili pri filtru ostrenja robov, saj na ta
način še vedno ohranimo robove, čeprav so po tem postopku nekoliko zglajeni, in obenem
skoraj povsem zgladimo predele med robovi. Nastavitve filtra Gaussove zameglitve lahko
vidimo na sliki 44.

Slika 44: Nastavitve filtra Gaussove zameglitve
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Če želimo, da koža na koncu postopka vidneje ohrani svojo teksturo, moramo pri koraku
določanja Gaussove zameglitve drsnik polmera premakniti do take mere, da je obraz vsaj rahlo
zamegljen.
Pomembnejši korak je inverzija fotografije, saj tako spremenimo fotografijo, ki ima močneje
poudarjene robove brez vidnih manjših podrobnosti med robovi, v fotografijo, ki ima zelo
mehke robove in bolj poudarjeno teksturo med robovi, kar ob koncu postopka mehčanja kože
ustvari izgled zelo mehke kože, ki pa ima izrazito teksturo.
V zadnjem koraku, pri katerem z belim čopičem odkrivamo masko obraza na področju kože,
moramo biti zelo pazljivi, da ne odkrijemo robov obraza med kožo in predeli, kot so ustnice,
oči, rob obraza in podobni robovi, za katere je najbolje, da ostanejo ostri. Ker je območje kože,
ki ga odkrivamo, veliko, se lahko zgodi, da manjša območja izpustimo, ne da bi vedeli. Zaradi
tega je najbolje, da po zadnjem koraku postopka preverimo območje maske, kar lahko storimo
ob kliku na sloj maske med pritiskom tipke Alt.

Slika 45: Črno-bela maska, ki prikazuje območje glajenja kože
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Rezultat
Na sliki 46 lahko opazimo, da koža obraza ni najbolj gladka, kar pa smo s pomočjo retuširanja
popravili. Bolj gladko kožo, ki smo jo dosegli z retuširanjem, si lahko ogledamo na sliki 47.

Slika 46: Izgled kože pred izvedbo postopka mehčanje kože

Slika 47: Izgled kože po izvedbi postopka mehčanje kože
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3.4.3.

Fotografija po retuširanju kože

Na sliki 48 lahko primerjamo izgled kože pred retuširanjem in po njem.

Slika 48: Izgled kože pred retuširanjem in po njem

Če primerjamo izgled kože pred retuširanjem in po njem, lahko opazimo, da smo s pomočjo
retuširanja kožo občutno izboljšali.
Primerjava:


kožne nepravilnosti, kot so mozolji, ki so bile na začetni fotografiji zelo opazne, so
odstranjene,



površina kože, ki je bila na začetku videti bolj groba, na določenih predelih pa
neenakomerne barve, je sedaj mehkejša in enakomernejše obarvana.
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3.5. Retuširanje las
Lasem pri retuširanju marsikdo ne nameni toliko pozornosti kot očem in koži, čeprav tudi lasje
predstavljajo velik del površine, če nismo pozorni ali imamo zelo omejen čas za retuširanje, pa
lahko tudi sami zelo hitro pozabimo nanje. Sabinini lasje so na fotografiji videti zdravi in lepo
obarvani, zato ni bilo potrebe, da bi jim namenili preveč časa. Predel las sem tako le nekoliko
osvetlil.
Retuširanje las je zajemalo le en postopek: osvetlitev las.
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3.5.1.

Osvetlitev las

Čeprav je osvetlitev las na fotografiji zadovoljiva, jih bom še nekoliko osvetlil in jih na ta način
dodatno poudaril.
Postopek retuširanja
1. Ustvarimo kopijo sloja in na novo
ustvarjenemu sloju spremenimo
nastavitev združitvenega načina z
nastavitve normalno (angl. normal) na
nastavitev zaslon (angl. screen), kar
celotno fotografijo osvetli.
2. Sloj zakrijemo s črno masko. Z belim
čopičem nato odkrivamo masko na
območju las in jih tako osvetlimo.
3. Spreminjamo prosojnost sloja, dokler
nismo zadovoljni z osvetljenostjo las in
dokler ne deluje skladno z osvetljenostjo
preostalih delov fotografije.

Slika 49: Postopek osvetlitve las

Združitveni način, ki ga uporabljamo pri tem koraku, omogoča izbiro enega izmed
sedemindvajsetih načinov, ki določajo, kako se bodo vrednosti pikslov izbranega sloja združile
z vrednostmi pikslov na slojih pod njim.
Združitveni način zaslon, ki smo ga izbrali za ta korak, dodatno osvetli fotografijo. Ker pa je
osvetljenost las preveč intenzivna z uporabo tega sloja, mu moramo znižati prosojnost, da
pridemo do primernejše osvetljenosti glede na osvetljenost preostalih delov fotografije.

Slika 50: Nastavitev zaslon (angl. screen) med vrstico za izbiro nastavitev združitvenega načina
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Rezultat
Slika 51 prikazuje izgled las pred postopkom retuširanja. Slika 52 prikazuje izgled območja las
po končanem postopku retuširanja.

Slika 51: Izgled fotografije pred osvetlitvijo las

Slika 52: Izgled fotografije po osvetlitvi las
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3.5.2.

Fotografija po retuširanju las

Na sliki 53 lahko primerjamo območje las pred retuširanjem in po njem. Opazimo lahko, da so
lasje po retuširanju svetlejši. Razliko v osvetljenosti las lahko najlažje opazimo, če med seboj
primerjamo zgornjo levo stran fotografij, kjer so lasje najbolj osvetljeni.

Slika 53: Izgled las pred retuširanjem in po njem

3.6. Retuširanje ust
Ob tem koraku lahko opazimo, da smo retuširali že veliko večino obraza, a z retuširanjem še
nismo končali, saj lahko na fotografiji hitro opazimo nekaj napak na Sabininih zobeh, ki jih
lahko odpravimo, in tudi odsev njenih ustnic bi lahko še bolj poudarili.
Postopki retuširanja ust so:


ustvarjanje bleščečih ustnic,



popravljanje oblike zob,



beljenje in zmanjševanje porumenelosti zob.
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3.6.1.

Ustvarjanje bleščečih ustnic

Sabina ima na ustnicah zelo blag svetlobni odsev, in ker želimo, da so njene ustnice videti bolj
izrazite, ga bomo dodatno osvetlili.

Postopek retuširanja
1. V programskem zavihku izbira
(angl. select) izberemo barvni razpon
(angl. color range) in spremenimo
možnost izbire na svetlostne poudarke
(angl. highlights), kar označi svetlejše
predele na fotografiji.
2. Izbrano območje svetlejših predelov prenesemo v
novi sloj, ki mu spremenimo vrednost združitvenega
načina z vrednosti normalno na vrednost zaslon, kar še
dodatno osvetli območje svetlejših predelov.
3. Sloj zakrijemo s črno masko.

4. S čopičem bele barve na maski
odkrijemo območje ustnic.
5. Spreminjamo prosojnost sloja,
dokler ne dobimo osvetljenosti ustnic,
ki nam najbolj ustreza.
Slika 54: Postopek ustvarjanja bleščečih ustnic
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Barvni razpon (angl. color range)
Novo orodje, ki sem ga pri tem koraku uporabil, je barvni razpon, s pomočjo katerega naredimo
izbiro območja poljubnih barv glede na njihove lastnosti. V orodju barvni razpon sem izbral
nastavitev »svetlostni poudarki« z vrednostjo razpona (angl. range) 190 in tako na fotografiji
označil območja svetlejših odtenkov barv od svetlostne vrednosti 190 (zelo svetla) do 255
(bela). Območje izbranih svetlejših odtenkov barv sem nato še dodatno poudaril z uporabo
združitvenega načina zaslon, ki je dodatno osvetlil in tako poudaril vsa izbrana svetla območja.
Svetlost novih območij lahko spremenimo na nižjo vrednost s spreminjanjem prosojnosti sloja,
kar sem tudi storil.

Slika 55: Orodje barvni razpon
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Rezultat
Na sliki 56 lahko primerjamo izgled ustnic pred retuširanjem in po njem. Na levi strani je
prikazana prvotna fotografija, na kateri so ustnice manj osvetljene, medtem ko je na desni strani
fotografije prikazan izgled ustnic po končanem retuširanju, kjer so izraziteje osvetljene.

Slika 56: Izgled ustnic pred retuširanjem in po njem

3.6.2.

Popravljanje oblike zob

Sabinini zobje niso popolne oblike, in ker gre v diplomskem delu za lepotno retuširanje
fotografije, bom z namenom, da bo Sabina na njej videti kar najbolje, popravil obliko njenih
zob.
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Postopek retuširanja

1. Izberemo orodje pero (angl. pen tool)
in z njim ustvarimo obliko območja, ki
bo na koncu postopka predstavljalo
zobe.
2. Ko imamo obliko območja zob, iz tega
ustvarimo izbirno območje (angl. make
selection).
3. Z orodjem klonirani žig
vzorčimo območje zob in nato
obarvamo vzorec znotraj izbirnega
območja, kjer želimo zapolniti
praznino z zobmi.
Slika 57: Postopek popravljanja oblike zob

Med samim postopkom retuširanja lahko zobe s pomočjo omenjenega način dopolnimo ali pa
tudi pomanjšamo in poljubno preoblikujemo. V primeru odstranjevanja predela zob samo
spremenimo prvi korak izbire z orodjem pero na način, da izberemo območje zunaj zob vse do
mesta, kjer jih želimo odstraniti. Nato z orodjem klonirani žig obarvamo območje zob z
vzorcem praznine oziroma notranjosti ust.
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Rezultat
Na sliki 58 lahko primerjamo izgled oblike zob pred retuširanjem in po njem. Leva stran
fotografije predstavlja prvotni izgled oblike zob, kjer so vidne nepopolnosti in praznine. Desna
stran predstavlja retuširano fotografijo, na kateri je oblika zob polnejša in tako lepše oblikovana.

Slika 58: Izgled oblike zob pred retuširanjem in po njem
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3.6.3.

Beljenje in zmanjševanje porumenelosti zob

Zadnji predel obraza na Sabinini fotografiji, ki sem ga želel popraviti, da bo Sabina na
fotografiji videti res izvrstno, je barva njenih zob. Ni veliko ljudi, ki bi imeli naravne izrazito
bele zobe in tudi na retuširani fotografiji lahko vidimo, da so zobje malenkost rumenkasti, kar
bom popravil.
Postopek retuširanja
1. Ustvarimo nov prilagoditveni sloj
»odtenek/nasičenost« in v barvnem
zavihku
rumene
(angl.
yellows)
premikamo drsnik nasičenost v negativne
vrednosti, da se znebimo rumenkaste
barve na zobeh, ki jo zamenja bela ali
sivkasta barva.
2. Zakrijemo prilagoditveni sloj »odtenek/nasičenost«
s črno masko, ki jo z belim čopičem odkrijemo na
območju zob.
3. Fotografijo pogledamo od daleč, da lažje
dobimo občutek skladnosti področja zob s
preostalimi deli obraza, in v barvnem zavihku
rumene spreminjamo vrednost nasičenosti, v
zavihku glavna (angl. master) pa spreminjamo
vrednost osvetljenosti, dokler nismo z
odtenkom barve zob zadovoljni.
Slika 59: Postopek beljenja zob
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3.6.4.

Fotografija po retuširanju predela ust

Na sliki 60 lahko primerjamo izgled območja ust med prvotno in končno, retuširano fotografijo.

Slika 60: Izgled predela ust pred retuširanjem in po njem
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Če med seboj primerjamo fotografiji na sliki 60, lahko opazimo, da smo na območju ust s
pomočjo retuširanja dosegli dosti lepši izgled.
Primerjava:


lesk ustnic, ki na začetku ni bil opaznejši, je sedaj poudarjen in bolj opazen,



zobje, ki so bili na začetku okrušeni, so sedaj polnejši in pravilnejše oblikovani,



zobje, ki so bili na začetku nekoliko rumenkasti, so sedaj obeljeni.

4. Rezultat lepotnega retuširanja
Če med seboj primerjamo sliki 61 in 62, lahko hitro opazimo, kako izrazite so spremembe med
začetno ter končno, retuširano fotografijo.
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Slika 61: Sabinina fotografija pred pričetkom lepotnega retuširanja
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Slika 62: Sabinina fotografija po končanem lepotnem retuširanju
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Lasje
Lase smo na fotografiji osvetlili in jih na ta način dodatno poudarili. Po končanem retuširanju
lasje še vedno delujejo naravno in so videti skladni s preostalimi predeli obraza.
Oči
Trepalnice, ki so bile v začetku majhne in manj izrazite, so nadomestile večje trepalnice, ki so
lepo oblikovane, njihova barva pa se dobro prilega predelu oči. Če podrobno primerjamo
trepalnice levega in desnega očesa, lahko opazimo, da so trepalnice zrcaljene, kar lahko ustvari
občutek nekoliko umetnega izgleda.
Šarenici, ki smo jim spremenili barvo in dodali kontrast po končanem retuširanju, sta videti
izrazitejši in lepši od šarenic na začetni fotografiji. Še vedno sta skladni s celotnim obrazom in
ne dajeta občutka pretirano umetnega izgleda.
Beločnici sta nekoliko osvetljeni in skladni s preostalimi predeli obraza.
Na predelu pod očmi, kjer so bili prej temni kolobarji, je sedaj koža gladka, pravilno osvetljena
in skladna s preostalimi predeli obraza.
Koža
Na koži ni več sledu o nepravilnostih, sedaj je enakomernejše obarvana in zelo gladka. Tudi če
bi kožo manj opazneje mehčal, bi bila še vedno videti gladka in lepo obarvana. V primeru, da
bi kožo še dodatno mehčal, pa bi lahko zelo hitro ustvaril pretirano umeten izgled.
Usta
Na končni fotografiji so ustnice močno poudarjene, kar sem dosegel z ustvarjanjem bleščečih
ustnic. Če bi ustnice še dodatno osvetlil, bi hitro prišel do umetnega izgleda, saj ne bi bile več
skladne z osvetljenostjo preostalih predelov obraza.
Okrušeni zobje s prvotne fotografije so na retuširani fotografiji polnejši in lepše oblikovani. Na
njih tudi ne zasledimo več rumenkaste barve, ampak so bolj svetli in beli.
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5. Retuširanje za osebno rabo
Če retuširamo portretno fotografijo, je eden izmed ciljev, ki si jih lahko zastavimo, tudi
retuširanje portretne fotografije za osebno rabo.

5.1. Osebna raba
Osnovno pravilo, ki se ga držimo med retuširanjem za namen osebne rabe, je, da fotografijo
retuširamo tako, da bo tudi nekdo, ki osebo na fotografiji pozna, težko trdil, da je fotografija
pravzaprav retuširana. Zato moramo paziti, da ne odstranimo trajnih nepravilnosti kože, kot so
brazgotine, pege in podobne nepravilnosti, in da ne spremenimo ključnih lastnosti obraza, kot
sta barva oči in oblika obraza, ki so na fotografirani osebi vedno prisotne. Prav tako moramo
biti pozorni, da ne retuširamo predelov obraza preveč izrazito, saj lahko vsak tak predel
opazovalcu sporoči, da opazuje retuširano fotografijo.

Oči
Rahla ojačitev kontrasta
šarenice
Rahlo beljenje beločnice
Zmanjševanje izrazitosti
rdečih žilic v beločnici
Pomanjševanje izrazitosti
temnih kolobarjev pod očmi

Koža in lasje
Odstranjevanje začasnih
kožnih nepravilnosti
Rahlo mehčanje kože
Rahla osvetlitev las

Usta
Rahla osvetlitev svetlejših
predelov ustnic
Rahlo beljenje zob

Tabela 2: Določitev ključnih popravkov z namenom retuširanja za osebno rabo
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Slika 63: Sabinina fotografija pred pričetkom retuširanja z namenom osebne rabe
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Slika 64: Sabinina fotografija po končanem retuširanju za namen osebne rabe
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5.2. Primerjava retuširanja za osebno rabo in lepotnega retuširanja
Če primerjamo retuširano fotografijo za osebno rabo in lepotno retuširano fotografijo, lahko
hitro opazimo, da je lepotno retuširanje dosti bolj izrazito, saj pri njem stremimo k čim bolj
popolnemu izgledu celotnega obraza in se ne obremenjujemo z ohranjanjem ključnih lastnosti
obraza. Naš cilj je najlepša fotografija brez prekoračitve meje pretirano umetnega izgleda.
Pri retuširanju za osebno rabo pa je naš namen olepšati fotografijo osebe, ne da bi opazneje
spremenili ključne lastnosti obraza, kot so barva oči, trajne nepravilnosti in podobne lastnosti,
ki so na osebi vedno prisotne. Prav tako ne retuširamo predelov obraza preveč izrazito, saj je
ključno, da ohranimo neki naraven in realen izgled osebe.

Slika 65: Primerjava končnih rezultatov retuširanja za osebno rabo in lepotnega retuširanja
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6. Zaključek
V diplomskem delu sem opisal retuširanje fotografije vse od začetka, ko določamo cilje
retuširanja in njihove popravke, do končne retuširane fotografije. Predstavil sem osnovna
orodja programa, ki olajšajo retuširanje, in poudaril nekaj stvari ter težav, na katere moramo
biti med retuširanjem pozorni.
V diplomskem delu sem ugotovil, da se med retuširanjem posameznih predelov obraza
srečujemo z večjim številom orodij in metod, pri uporabi katerih lahko pride do novih težav in
stvari, na katere moramo biti še posebej pozorni. Izmed velikega števila orodij, ki nam jih
program ponuja, moramo znati izbrati pravo orodje za dosego želenega popravka, in to
uporabiti na tak način, da se bo rezultat najbolj približal cilju, ki smo si ga zadali. Ugotovil sem
tudi, da je zelo pomembno, da med retuširanjem fotografije ohranjamo skladnost med
različnimi predeli obraza, saj se v nasprotnem primeru lahko hitro opazi, da je bila fotografija
površno retuširana.
Pozorni moramo biti tudi na mejo med naravnim in umetnim izgledom predela, ki ga
retuširamo, saj se pri njenem določanju zanašamo izključno na lastni občutek. Če pri retuširanju
fotografije pretiravamo in nastavimo neustrezne parametre orodij, lahko hitro pride do pretirano
umetnega izgleda fotografije, kar je v večini primerov nezaželeno, saj povsem izgubimo
občutek pristnosti fotografirane osebe.
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