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Niniejsza ksi¹¿ka jest wyj¹tkowa po�ród innych publikacji kierowanych do fotografików 

cyfrowych — prezentuje sprawdzone sposoby na osi¹gniêcie zamierzonych rezultatów. 

Nie ma tu miejsca na nudne wywody teoretyczne; nikt nie bêdzie Ci kaza³ niczego 

wymy�laæ samodzielnie. Zamiast tego znajdziesz opisy technik u¿ywanych przez 

najlepszych specjalistów w dziedzinie fotografii cyfrowej i retuszu zdjêæ. Ta ksi¹¿ka 

powie Ci wprost, jakich ustawieñ u¿ywaæ, kiedy i dlaczego. 

Je�li szukasz ksi¹¿ki w stylu „powiedz mi wszystko, co wiesz na temat filtru 

wyostrzaj¹cego”, to lepiej od³ó¿ tê publikacjê z powrotem na pó³kê. Zamiast niej 

mo¿esz sobie kupiæ dowoln¹ inn¹ ksi¹¿kê o Photoshopie — na pewno znajdziesz tam 

odpowiedzi na swoje pytania. Po niniejsz¹ ksi¹¿kê siêgnij tylko wówczas, gdy interesuj¹ 

Ciê sztuczki, jakimi pos³uguj¹ siê fachowcy od fotografii cyfrowej podczas edycji, 

korekcji, retuszu i prezentacji swoich dzie³ najbardziej wymagaj¹cym klientom na tej 

planecie. Bêdziesz zachwycony tym, jak proste i efektywne s¹ stosowane przez nich 

metody. 

Dziêki ksi¹¿ce poznasz:

• Sekrety profesjonalnego retuszu fotografii 

• Zasady prawid³owej korekcji kolorystycznej fotografii 

• Zdumiewaj¹ce techniki „rze�bienia cia³a” 

• Jak i dlaczego zawodowcy edytuj¹ zdjêcia w trybie 16-bitowym 

• Sztuczki zwiêkszaj¹ce produktywno�æ 

• Techniki wyostrzania, którymi naprawdê pos³uguj¹ siê zawodowcy 

• Sposoby radzenia sobie z typowymi problemami wystêpuj¹cych w obrazach 

    pochodz¹cych z cyfrowych aparatów fotograficznych 

• Techniki usuwania z obrazów szumu i kolorowych otoczek, a tak¿e sposoby 

    ochrony swoich prac przed naruszeniem praw autorskich 

• Najlepsze fotograficzne efekty specjalne 
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Tak naprawdê ten rozdzia³ powinien siê nazywaæ:
�Rozdzia³ Kevina Amesa�. Albo mo¿e jeszcze lepiej
by³oby, gdyby nazywa³ siê �Nienawidzê rozdzia³u
Kevina Amesa�. Kiedy napisa³em pierwotn¹ wersjê
tego rozdzia³u, zajrza³em do studio Kevina
w Atlancie, aby zapoznaæ go z robocz¹ wersj¹ ksi¹¿ki.
To, co w za³o¿eniu mia³o byæ piêtnastominutow¹
wymian¹ zdañ, przerodzi³o siê w ca³onocn¹
wymianê pogl¹dów i prezentacjê umiejêtno�ci,

gdy Kevin zacz¹³ pokazywaæ mi swoje zdumiewaj¹ce
techniki retuszowania portretów. Musia³em wiêc
wróciæ do pracy i kompletnie przeredagowaæ
w³a�ciwie gotowy rozdzia³, niemal napisaæ go
od pocz¹tku � tyle mo¿na by³o w nim poprawiæ.
Mówiê Ci, to wcale nie jest zabawne, kiedy masz
ju¿ gotowy rozdzia³, a tu na tydzieñ przed
ostatecznym terminem zakoñczenia pracy kto�
pokazuje Ci rzeczy, które mog³yby dalece
podwy¿szyæ poziom tego rozdzia³u. Wprost nie
mog³em zasn¹æ tej nocy. Jednak mimo, i¿ Kevin
wspania³omy�lnie pozwoli³ mi opisaæ w³asne
techniki retuszu w ksi¹¿ce (to ca³y on), nie by³o
w³a�ciwie mowy o tym, aby zatytu³owaæ rozdzia³
jego imieniem. U�wiadomi³em sobie, ¿e ³atwiej
by³oby go najpierw zabiæ. Potem jeszcze
przypomina³em sobie, jak wspomina³ co� o tym,
¿e niektóre z u¿ywanych przez siebie technik
zapo¿yczy³ od Jima DiVitale, zatem w takiej
sytuacji mieliby�my do czynienia z podwójnym
morderstwem. Co prawda, my�la³em sobie:
�Hej, przecie¿ oni obaj mieszkaj¹ w Atlancie,
wiêc czym mam siê przejmowaæ?�, ale po g³êbszym
zastanowieniu nad t¹ kwesti¹, a tak¿e nad rado�ciami
podró¿owania liniami Delta (lecia³em �ci�niêty
w przedziale pasa¿erskim jak po�ród stada ludzkiego
byd³a) zdecydowa³em wreszcie, ¿e dam im kredyt,
na jaki zas³uguj¹, a sam bêdê sobie ¿y³ dalej swoim
¿yciem. I teraz okazuje siê, ¿e post¹pi³em s³usznie.



182 Rozdzia³ 6. Graæ z g³ow¹ � retuszowanie portretów

METODA NR 1
Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹ osoby,
której skóra posiada pewne
wymagaj¹ce usuniêcia niedoskona³o�ci.

Usuwanie
znamion

Kiedy pracujemy nad usuwaniem znamion, piegów
czy jakichkolwiek innych niedoskona³o�ci ludzkiej skóry,
naszym celem powinno byæ zachowanie jak najwiêkszej ilo�ci
szczegó³ów jej powierzchni. Zatem retusz wcale nie jest
tak¹ oczywist¹ spraw¹. Poni¿ej przedstawiam trzy praktyczne
techniki, które ca³kiem nie�le siê spisuj¹. Znaj¹c je wszystkie
mo¿esz za ka¿dym razem siêgaæ po tê, która w danej
sytuacji bêdzie najlepsza dla Twojego zdjêcia.

Krok 2.
Uaktywnij narzêdzie Clone Stamp
(Stempel). Z próbnika koñcówek
pêdzli na pasku opcji (ikona pêdzla,
lewa strona paska opcji) wybierz
miêkk¹ koñcówkê o wielko�ci
przekraczaj¹cej nieco znamiê, które
zamierzasz usun¹æ. W³a�ciwy rozmiar
koñcówki mo¿esz ustaliæ za pomoc¹
suwaka Master Diameter (G³ówna
�rednica), znajduj¹cego siê w górnej
czê�ci próbnika. Gdyby� za� potrzebowa³
szybko zmieniæ koñcówkê podczas
malowania, naci�nij klawisz [
(nawias kwadratowy otwieraj¹cy)
w celu zmniejszenia i klawisz ]
(nawias kwadratowy zamykaj¹cy)
w celu zwiêkszenia �rednicy koñcówki.
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Krok 3.
Z listy Mode (Tryb) na pasku opcji
wybierz nowy tryb nak³adania koloru
� Lighten (Ja�niej). W tym trybie
narzêdzie Clone Stamp (Stempel) bêdzie
oddzia³ywaæ wy³¹cznie na piksele
ciemniejsze od tych, które znajdowa³y
siê w próbkowanym obszarze.
Piksele ja�niejsze (w odcieniu �zdrowej�
skóry) pozostan¹ nienaruszone;
zamalowywaæ bêdziemy jedynie
znamiona, które s¹ wyra�nie ciemniejsze.

Krok 4.
Odszukaj taki fragment na skórze
w pobli¿u znamienia, który wygl¹da
normalnie (nie zawiera ¿adnych innych
niedoskona³o�ci) i kliknij go mysz¹,
jednocze�nie przytrzymuj¹c naci�niêty
klawisz Alt (Mac OS: Option).
W ten sposób pobierzesz próbkê
koloru i faktury z tego obszaru.
Upewnij siê, ¿e naprawdê klikn¹³e�
w bezpo�redniej blisko�ci znamienia,
bo tylko wówczas odcienie skóry bêd¹
do siebie pasowaæ. Je�li pobierzesz
próbkê z jakiego� bardziej oddalonego
miejsca, ryzykujesz, ¿e efekt retuszu
bêdzie od razu widoczny, a to z kolei
przekre�la sens ca³ej pracy.

Krok 5.
Teraz umie�æ kursor dok³adnie nad
znamieniem i kliknij raz. Nie maluj!
Po prostu kliknij. Jedno klikniêcie
wystarczy � znamiê zniknie w u³amku
sekundy (patrz rysunek z lewej),
a faktura skóry pozostanie nienaruszona.
Jednak co wtedy, gdy znamiê jest
ja�niejsze ni¿ normalny odcieñ skóry?
Wystarczy zmieniæ tryb nak³adania
farby na Darken (Ciemniej)
i po k³opocie. Pora na metodê nr 2.

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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METODA NR 2
Krok 1.
Uaktywnij narzêdzie Lasso.
Znajd� �czysty� fragment skóry
(bez znamion, piegów itd.) w pobli¿u
znamienia, które masz zamiar
wyretuszowaæ. U¿yj narzêdzia Lasso,
aby zaznaczyæ ten fragment; niech
selekcja bêdzie tylko trochê wiêksza
od znamienia (patrz rysunek z prawej).

Krok 2.
Po utworzeniu selekcji wybierz
polecenie Select/Feather (Zaznacz/
Wtapianie). W oknie dialogowym
Feather Selection (Wtapianie) okre�l
promieñ wtopienia (Feather Radius)
na 2 piksele, po czym kliknij przycisk
OK. Wtapianie rozmywa krawêdzie
zaznaczenia, dziêki czemu nikt
nie bêdzie w stanie zauwa¿yæ,
i¿ dokonali�my retuszu. W ogóle
wtapianie (zmiêkczanie) krawêdzi
selekcji pe³ni bardzo istotn¹ rolê
w procesie retuszu twarzy i na pewno
bêdziesz stosowa³ je do�æ czêsto, w³a�nie
po to, aby zatrzeæ �lady swojej pracy.

Krok 3.
Po zmiêkczeniu krawêdzi zaznaczenia
naci�nij i przytrzymaj skrót
klawiaturowy Alt+Ctrl (Mac OS:
Option+Command). Kursor przyjmie
postaæ dwóch nak³adaj¹cych siê
na siebie grotów w kolorach
czarnym i bia³ym. Oznacza to, ¿e
wyselekcjonowany obszar bêdzie
kopiowany. Kliknij zatem wewn¹trz
ramki zaznaczenia i przeci¹gnij
próbkê �zdrowej� skóry do miejsca,
w którym znajduje siê znamiê.
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Krok 4.
Kiedy ju¿ znamiê zostanie pokryte
próbk¹ zdrowej skóry, zwolnij
naci�niête wcze�niej klawisze (³¹cznie
z przyciskiem myszy), aby upu�ciæ
kopiê obszaru selekcji w tym miejscu.
Nastêpnie naci�nij skrót klawiaturowy
Ctrl+D (Mac OS: Command+D),
aby usun¹æ z obrazu zaznaczenie.
Na rysunku z lewej pokazano
fotografiê po wykonaniu retuszu i,
jak widaæ, po znamieniu nie ma ani
�ladu. Najwa¿niejsze za� jest to,
¿e tworz¹c selekcjê w �cis³ym s¹siedztwie
znamienia nie dopu�cili�my do zmian
w fakturze skóry. Dziêki temu jest
niemal niemo¿liwe, aby kto� wy�ledzi³
nasz¹ dzia³alno�æ.

METODA NR 3
Do szybkiego i skutecznego usuwania
znamion mo¿na równie¿ wykorzystaæ
narzêdzie Healing Brush (Pêdzel
koryguj¹cy) � patrz rysunek z lewej.
(Nied³ugo wykonamy ca³e æwiczenie
z u¿yciem tego narzêdzia, dlatego na
razie nie bêdê wdawaæ siê w wyja�nianie
szczegó³ów jego dzia³ania.) Podobnie,
jak w przypadku narzêdzia Clone
Stamp (Stempel), kluczow¹ spraw¹
jest tutaj wybieranie koñcówki pêdzla
o �rednicy tylko nieznacznie
przekraczaj¹cej rozmiar retuszowanego
znamienia. Domy�ln¹ koñcówk¹
dla narzêdzia Healing Brush (Pêdzel
koryguj¹cy) jest koñcówka twarda.
I dobrze � zwykle spisuje siê ona
ca³kiem nie�le. Jednak trzeba
zdecydowaæ jeszcze o jej wielko�ci.
Dokonasz tego za pomoc¹ suwaka
Diameter (�rednica) � patrz rysunek
z lewej. Od tego momentu postêpuje
siê tak samo, jak w przypadku
retuszowania narzêdziem Clone
Stamp (Stempel) � nale¿y klikn¹æ
z przytrzymaniem klawisza Alt
(Mac OS: Option) w celu próbkowania
�zdrowego� fragmentu skóry � tyle,
¿e nie trzeba zmieniaæ trybu na Lighten
(Ja�niej). Narzêdzie Healing Brush
(Pêdzel koryguj¹cy) tego nie potrzebuje.
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Usuwanie
ciemnych krêgów

pod oczyma

Oto dwa sposoby usuwania ciemnych krêgów (�worków�),
które czasami pojawiaj¹ siê pod oczyma, szczególnie
po pijackiej nocy (przynajmniej tak mówi¹).

METODA NR 1
Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹, na której
widoczne s¹ wymagaj¹ce retuszu
ciemne krêgi pod oczyma postaci.

Krok 2.
Uaktywnij narzêdzie Clone Stamp
(Stempel), a nastêpnie (pos³uguj¹c siê
próbnikiem koñcówek na pasku opcji)
wybierz miêkk¹ koñcówkê pêdzla
o �rednicy odpowiadaj¹cej po³owie
szeroko�ci retuszowanego obszaru.
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Krok 3.
Zmniejsz krycie narzêdzia (Opacity)
do 50 procent, pos³uguj¹c siê w tym
celu odpowiednim suwakiem na pasku
opcji. Nastêpnie zmieñ tryb nak³adania
farby (Mode) na Lighten (Ja�niej),
dziêki czemu narzêdzie bêdzie
oddzia³ywaæ tylko na te obszary, które
s¹ ciemniejsze od miejsca, którego
kolor i fakturê bêdziesz próbkowaæ.

Krok 4.
Przytrzymuj¹c naci�niêty klawisz
Alt (Mac OS: Option) kliknij mysz¹
w pobli¿u ciemnego krêgu pod okiem,
w miejscu, w którym cia³o ma �zdrowy�
wygl¹d. Mo¿esz na przyk³ad
wykorzystaæ punkt w obszarze
policzka, o ile nie jest on zbyt ró¿owy.
Najlepiej jednak wyszukaæ takie
miejsce, które bêdzie bezpo�rednio
s¹siadowaæ z retuszowanym obszarem.

Krok 5.
Maj¹c wci¹¿ aktywne narzêdzie
Clone Stamp (Stempel) zamaluj
ciemne krêgi pod oczyma, aby je nieco
rozja�niæ (przyk³adowy rezultat tej
operacji ilustruje rysunek z lewej).
Mo¿e to wymagaæ wykonania dwóch
lub nawet trzech poci¹gniêæ pêdzlem,
dlatego nie obawiaj siê powtarzania tej
czynno�ci tyle razy, ile bêdzie konieczne
dla uzyskania w³a�ciwego efektu.

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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METODA NR 2
Krok 1.
Uaktywnij narzêdzie Patch (£atka),
którego ikonê znajdziesz w grupie
narzêdzi Healing Brush (Pêdzel
koryguj¹cy). W tym celu trzeba klikn¹æ
i przytrzymaæ naci�niêty przycisk
myszy nad ikon¹ tego narzêdzia.

Krok 2.
Zwróæ uwagê, czy narzêdzie Patch
(£atka) pracuje w trybie Source (�ród³o)
� patrz pasek opcji, po czym utwórz
selekcjê wokó³ ciemnej obwódki
pod okiem (patrz rysunek z prawej).
Narzêdzie Patch (£atka) zachowuje siê
w sposób zbli¿ony do narzêdzia Lasso
i, podobnie jak ono, umo¿liwia
dodawanie do obszaru zaznaczenia
poprzez narysowanie drugiej selekcji
z jednoczesnym przytrzymaniem
naci�niêtego klawisza Shift. Gdyby�
za� chcia³ odj¹æ jaki� fragment z obszaru
selekcji, zamiast klawisza Shift u¿yj
klawisza Alt (Mac OS: Option).

Krok 3.
Po utworzeniu selekcji kliknij wewn¹trz
zaznaczonego obszaru i przeci¹gnij go
do innego miejsca na twarzy � takiego,
które bêdzie �czyste� i pozbawione
jakichkolwiek krawêdzi. Co nale¿y
przez to rozumieæ? Selekcja nie mo¿e
znale�æ siê nad krawêdzi¹ ¿adnego
odró¿niaj¹cego siê elementu twarzy,
na przyk³ad nosa, warg, brwi itd.
Wyszukaj obszar, w którym
widaæ wy³¹cznie czyst¹, g³adk¹
powierzchniê skóry.
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Krok 4.
Po umieszczeniu selekcji nad takim
�czystym� obszarem zwolnij przycisk
myszy. Narzêdzie Patch (£atka)
automatycznie pobierze próbkê tego
obszaru i jej kolor �przyklei� do
miejsca, które zaznaczy³e� na pocz¹tku.
W ten sposób wykona za Ciebie ca³¹
operacjê retuszu.

Krok 5.
Naci�nij skrót klawiaturowy Ctrl+D
(Mac OS: Command+D), aby usun¹æ
selekcjê z obrazu. Przekonasz siê
wówczas, ¿e po ciemnych obwódkach
pod oczyma nie ma w³a�ciwie �ladu
(porównaj rysunek z lewej). W podobny
sposób mo¿na pos³u¿yæ siê narzêdziem
Healing Brush (Pêdzel koryguj¹cy),
ale narzêdzie Patch (£atka) jest tak
szybkie i wygodne w u¿yciu, ¿e
wykonuj¹c tego typu retusz wolê
pos³ugiwaæ siê w³a�nie nim.
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Retuszowanie
piegów i plamek

skórnych

Niniejsza technika retuszu jest popularna w�ród starszych
sta¿em fotografików, którzy czêsto staj¹ przed wyzwaniem
zwi¹zanym z usuwaniem plamek, piegów lub blizn po ospie
z wiêkszych powierzchni skóry. Jej porêczno�æ uwidacznia
siê zw³aszcza wtedy, gdy trzeba wyretuszowaæ du¿¹ ilo�æ
zdjêæ (a tak jest w przypadku starszych sta¿em fotografików),
a nie ma czasu na bawienie siê metodami opisanymi wcze�niej
i usuwanie ka¿dej niedoskona³o�ci skóry po kolei.

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹ portretow¹,
która wymaga retuszu.

Krok 2.
Wybierz polecenie Filter/Blur/Gaussian
Blur (Filtr/Rozmycie/Rozmycie
gaussowskie). W oknie dialogowym
z ustawieniami filtru przeci¹gnij suwak
promienia (Radius) do koñca w lewo,
a nastêpnie zacznij przeci¹gaæ go
w prawo do momentu, a¿ wszelkie
niedoskona³o�ci skóry zostan¹
rozmyte. Oczywi�cie, w ten sposób
ca³a fotografia zostanie rozmyta,
ale za chwilê to naprawimy, dlatego
nie martw siê zawczasu. Póki co,
skup siê na tym, by usun¹æ piegi.
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Krok 3.
Wybierz polecenie Window/History
(Okno/Historia), aby wy�wietliæ
na ekranie paletê History (Historia).
W palecie tej zapisywanych jest
ostatnich 20 wykonanych czynno�ci
edycyjnych. Je�li przyjrzysz siê li�cie
tych czynno�ci (nazywanych �stanami
historii�), to powiniene� zauwa¿yæ dwie:
pierwsza, o nazwie Open (Otwórz)
wskazuje na moment otwarcia
dokumentu; druga, o nazwie
Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie)
wskazuje na moment u¿ycia filtru.

Krok 4.
Kliknij stan Open (Otwórz) w palecie
History (Historia), aby przywróciæ
zdjêciu taki wygl¹d, jaki mia³o tu¿
po otwarciu w oknie programu (patrz
rysunek z lewej). Oprócz swojej
podstawowej roli paleta History
(Historia) spe³nia jeszcze jedn¹ funkcjê:
wspó³pracuje z narzêdziem o nazwie
History Brush (Pêdzel historii). Kiedy
malujesz nim po obrazie, przywracasz
mu taki wygl¹d, jaki mia³ w chwili
otwarcia. Mo¿emy wiêc tutaj mówiæ
o selektywnym poleceniu Undo (Cofnij),
które dotyka tylko tych obszarów
obrazka, które zamalujemy. Jest to
bardzo po¿yteczna funkcja, jednak
prawdziwa si³a tego tandemu tkwi
w tym, ¿e mo¿emy malowaæ po obrazie
w odniesieniu do dowolnego stanu jego
historii. Za chwilê przekonasz siê, co
mam na my�li wypowiadaj¹c te s³owa.

Krok 5.
W palecie History (Historia) kliknij
pole znajduj¹ce siê na lewo od stanu
Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie).
Je�li teraz zaczniesz malowaæ po
obrazie narzêdziem History Brush
(Pêdzel historii), to przywrócisz mu
taki wygl¹d, jaki mia³ po zastosowaniu
filtru rozmywaj¹cego (a nie o to
nam chodzi). Zaraz wszystko
jednak naprawimy.

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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Krok 6.
Nie wystarczy po prostu zamalowaæ
wybranych fragmentów zdjêcia;
trzeba dodatkowo zmieniæ tryb pracy
narzêdzia (Mode) na Lighten (Ja�niej).
Od tego momentu bêdzie ono
oddzia³ywaæ jedynie na te piksele
obrazu, które s¹ ciemniejsze od tych
ze stanu, w którym obraz by³ rozmyty.
He, he... Czy ju¿ wiesz, do czego
zmierzamy?

Krok 7.
Je�li teraz zamalujesz narzêdziem
History Brush (Pêdzel historii)
te obszary na twarzy, w których
pojawiaj¹ siê piegi, to zobaczysz,
¿e ich wygl¹d staje siê mniej
intensywny (patrz rysunek z prawej).
Je�li jednak wyg³adzisz twarz zbyt
mocno, tak, i¿ zacznie ona wygl¹daæ
na �zbyt czyst¹�, cofnij operacjê
i zmniejsz krycie narzêdzia (Opacity)
do 50 procent (patrz pasek opcji).
Potem spróbuj jeszcze raz.

Przed

Po
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Usuwanie
oznak starzenia

W Photoshopie 7 pojawi³y siê dwa nowe narzêdzia, które
s¹ wrêcz stworzone do tego, by cudownie usuwaæ z portretów
twarzy zmarszczki, �kurze ³apki� i inne oznaki starzenia.
Z narzêdzi tych korzystali�my ju¿ wcze�niej, ale teraz
przyjrzymy siê im uwa¿niej i zobaczymy, jak za ich pomoc¹
mo¿na kogo� odm³odziæ o 10 lub 20 lat.

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹ postaci,
któr¹ chcia³by� nieco �odm³odziæ�.

Krok 2.
Uaktywnij narzêdzie Healing Brush
(Pêdzel koryguj¹cy) � patrz rysunek
z lewej.

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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Krok 3.
Przytrzymuj¹c naci�niêty klawisz
Alt (Mac OS: Option) kliknij w takim
obszarze zdjêcia, o którym mo¿na
powiedzieæ, ¿e widoczna na nim skóra
jest g³adka (patrz rysunek z prawej).
W ten sposób próbkujesz fragment
obrazu, który zostanie wykorzystany
podczas retuszu.

Krok 4.
Maj¹c wci¹¿ aktywne narzêdzie
Healing Brush (Pêdzel koryguj¹cy)
zamaluj te obszary na zdjêciu,
w których pojawiaj¹ siê niepotrzebne
zmarszczki (ja zamalowa³em
w rozpatrywanym przyk³adzie
zmarszczki na policzku mê¿czyzny).
W chwilê po poci¹gniêciu pêdzlem
efekt retuszu mo¿e nie wygl¹daæ
zbyt dobrze (ró¿nica w odcieniach).
Jednak zaraz potem program wykona
stosowne obliczenia porównawcze
i dokona p³ynnego wtopienia
wyretuszowanego fragmentu w t³o
� oryginalna faktura skóry w tym
miejscu zostanie zachowana;
nie bêd¹ widoczne ¿adne szwy.

Krok 5.
Kontynuuj proces próbkowania
w �czystych� obszarach
i zamalowywania zmarszczek tak d³ugo,
a¿ twarz postaci uzyska po¿¹dany
wygl¹d (rysunek z prawej przedstawia
efekt trzydziestosekundowego retuszu
za pomoc¹ narzêdzia Healing Brush
(Pêdzel koryguj¹cy) � w sumie
potrzebnych by³o piêæ poci¹gniêæ
pêdzlem).



195Rozdzia³ 6.Graæ z g³ow¹ � retuszowanie portretów

Krok 6.
Podobne rezultaty da siê uzyskaæ tak¿e
za pomoc¹ narzêdzia Patch (£atka)
� patrz rysunek z lewej. Osobi�cie
nawet wolê u¿ywaæ tego narzêdzia
ni¿ pêdzla Healing Brush (Pêdzel
koryguj¹cy), bowiem za jego pomoc¹
³atwiej i szybciej koryguje siê wiêksze
obszary na zdjêciu. Po uaktywnieniu
narzêdzia Patch (£atka) najpierw
upewnij siê, ¿e pracuje ono w trybie
Source (�ród³o) � patrz pasek opcji,
a nastêpnie zaznacz któr¹� ze
zmarszczek na twarzy postaci (patrz
rysunek z lewej). Robi siê to podobnie,
jak w przypadku narzêdzia Lasso
� aby dodaæ do obszaru zaznaczenia,
naci�nij klawisz Shift; aby odj¹æ,
naci�nij klawisz Alt (Mac OS: Option).

Krok 7.
Po utworzeniu selekcji przeci¹gnij
j¹ do takiego obszaru na zdjêciu,
w którym skóra na twarzy postaci
jest g³adka i pozbawiona zmarszczek
(patrz rysunek z lewej). Omiñ jednak
wszystkie cechy charakterystyczne
twarzy � nos, usta, oczy, krawêdzie
policzków itd. Gdy ju¿ odnajdziesz
taki obszar, zwolnij przycisk myszy,
a przeci¹gniêta selekcja wróci na
swoje pierwotne miejsce.

Krok 8.
Kiedy obszar zaznaczenia znajdzie siê
z powrotem w miejscu, w którym go
utworzy³e�, zmarszczki znikn¹.
Naci�nij jeszcze skrót klawiaturowy
Ctrl+D (Mac OS: Command+D),
aby usun¹æ selekcjê, a potem ju¿
tylko podziwiaj rezultaty swojej pracy
(patrz rysunek z lewej).
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Profesjonalne
retuszowanie

zmarszczek

Narzêdzia Healing Brush (Pêdzel koryguj¹cy) oraz
Patch (£atka) �wietnie nadaj¹ siê do usuwania zmarszczek,
ale problem polega na tym, ¿e nie robi¹ niczego innego
� poza w³a�nie ca³kowitym usuwaniem oznak starzenia.
W zale¿no�ci za� od wieku sfotografowanej osoby efekt
retuszu nie zawsze mo¿e byæ tak oczywisty (je�li na
przyk³ad retuszujesz portret 70-latka w taki sposób, aby
jego skóra wygl¹da³a jak u 20-latka, efekt koñcowy bêdzie
co najmniej dziwaczny). Prze�led�my zatem prosty trik,
którym Kevin Ames pos³uguje siê podczas retuszowania
twarzy w celu uzyskania realistycznych rezultatów.

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹ twarzy,
któr¹ chcia³by� wyretuszowaæ.

Krok 2.
Utwórz kopiê warstwy t³a
(Background) naciskaj¹c skrót
klawiaturowy Ctrl+J (Mac OS:
Command+J). Wszystkie operacje
zwi¹zane z retuszem wykonywane
bêd¹ na tej nowej warstwie.
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Krok 3.
U¿yj narzêdzia Healing Brush
(Pêdzel koryguj¹cy) do wyretuszowania
zmarszczek na twarzy sfotografowanej
postaci. Jak to wynika z zamieszczonego
obok rysunku, ca³kowite usuniêcie
zmarszczek od razu rzuca siê w oczy
i dla odbiorcy oczywiste bêdzie,
¿e zdjêcie zosta³o poprawione.

Krok 4.
Zmniejsz stopieñ krycia (Opacity)
bie¿¹cej warstwy w taki sposób,
aby przywróciæ do pewnego stopnia
pierwotny uk³ad zmarszczek na twarzy
postaci. Twoim celem powinno byæ
w tym momencie delikatne �odkrycie�
oryginalnego obrazu, który zapisany
jest w warstwie t³a (Background).
Przesuwaj suwak Opacity (Krycie)
do momentu, a¿ zmarszczki znów bêd¹
widoczne, choæ ju¿ nie tak mocno
zaakcentowane, jak by³y na pocz¹tku.

Krok 5.
Rysunek obok przedstawia efekt
koñcowy retuszu, z kryciem warstwy
retuszowanej ustawionym na 47 procent.
Dobieraj¹c tak¹ warto�æ sprawi³em,
¿e widoczna jest nieco wiêcej ni¿
po³owa oryginalnych zmarszczek
na twarzy, ale samo zdjêcie wygl¹da
znacznie bardziej realistycznie, ni¿
gdyby tych zmarszczek w ogóle nie by³o.
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Jak poprawnie
rozja�niaæ

i przyciemniaæ
obrazy

Je�li zdarzy³o Ci siê ju¿ korzystaæ z narzêdzi Photoshopa
Dodge (Rozja�nianie) i Burn (�ciemnianie), wiesz, ¿e nie s¹
one zbyt dobre. W³a�nie dlatego profesjonali�ci siêgaj¹ po
opisywan¹ tutaj metodê, pozwalaj¹c¹ na uzyskanie wiêkszej
kontroli nad rozja�nianiem i przyciemnianiem wybranych
obszarów obrazu. Ponadto korzystanie z tej metody
pozwala unikn¹æ �brudzenia� pikseli (fachowe okre�lenie
czynno�ci polegaj¹cej na przypadkowym wprowadzaniu
zmian do oryginalnego uk³adu i kolorystyki pikseli
podczas edycji obrazu).

Krok 1.
W niniejszym æwiczeniu naszym celem
jest rozja�nienie postaci na zdjêciu
widocznym obok przy jednoczesnym
przyciemnieniu wybranych obszarów
t³a. Zaczynamy oczywi�cie od
otworzenia odpowiedniego pliku
z fotografi¹ wymagaj¹c¹ podobnego
rozja�nienia jednych elementów
i przyciemnienia drugich.

Krok 2.
Przejd� do palety Layers (Warstwy)
i z jej podrêcznego menu wybierz
polecenie New Layer (Nowa warstwa).
Pos³ugujemy siê w tym miejscu
poleceniem, a nie przyciskiem,
bo zale¿y nam na uzyskaniu dostêpu
do okna dialogowego New Layer
(Nowa warstwa). (Wymaga tego
technika, któr¹ zamierzamy siê
pos³u¿yæ.) Je�li jednak nie lubisz
wêdrowaæ po menu, mo¿esz mimo
wszystko klikn¹æ wspomniany
przycisk, znajduj¹cy siê w dolnej
czê�ci palety Layers (Warstwy),
ale z jednoczesnym przytrzymaniem
naci�niêtego klawisza Alt
(Mac OS: Option).
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Krok 3.
W oknie dialogowym New Layer
(Nowa warstwa) zmieñ tryb mieszania
warstwy z domy�lnego Normal (Zwyk³y)
na Overlay (Nak³adka). Zaznacz tak¿e
opcjê Fill with Overlay-neutral color
(50% gray) (Wype³nij kolorem
neutralnym dla nak³adki (50%
szaro�ci)), która dostêpna jest tylko
wtedy, gdy wybierzesz tryb Overlay
(Nak³adka). Kliknij przycisk OK,
aby potwierdziæ ustawienia.

Krok 4.
W ten sposób otrzymujemy now¹
warstwê (umieszczon¹ powy¿ej
warstwy t³a) i wype³nion¹
50-procentowym odcieniem szaro�ci.
(Kiedy tworzysz tak¹ warstwê i zmieniasz
tryb jej mieszania na Overlay (Nak³adka),
Photoshop ignoruje kolory. W palecie
Layers (Warstwy) zobaczysz wiêc
zupe³nie szar¹ miniaturkê, ale ju¿
w oknie dokumentu warstwa ta bêdzie
siê zachowywaæ tak, jak gdyby by³a
przezroczysta.)

Krok 5.
Uaktywnij narzêdzie Paintbrush
(Pêdzel) i wybierz dla niego du¿¹,
miêkk¹ koñcówkê. Pos³uguj¹c siê
odpowiednim suwakiem na pasku
opcji zmniejsz równie¿ krycie
(Opacity) do oko³o 30 procent.

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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Krok 6.
Naci�nij klawisz D, a nastêpnie
klawisz X, dziêki czemu bie¿¹cy kolor
narzêdzia zostanie zmieniony na bia³y.
Rozpocznij zamalowywanie tych
obszarów na zdjêciu, które powinny
zostaæ rozja�nione. Zauwa¿, ¿e podczas
malowania na miniaturce warstwy
w palecie Layers (Warstwy) pojawiaj¹
siê bia³e paski symbolizuj¹ce
poci¹gniêcia pêdzlem; jednak w oknie
dokumentu zobaczysz nie bia³e paski,
tylko delikatne b³yski �wietlne
rozja�niaj¹ce obraz.

Krok 7.
Je�li jedno poci¹gniêcie pêdzlem nie
rozja�ni obrazu dostatecznie, powtórz
tê czynno�æ tyle razy, ile bêdzie
konieczne. Poniewa¿ malujesz
przy niskiej warto�ci krycia narzêdzia,
�wiat³a bêd¹ pojawiaæ siê stopniowo,
pog³êbiane ka¿dym kolejnym ruchem
myszy. Je�li za� to do�wietlenie stanie
siê w koñcu zbyt intensywne, zmniejsz
stopieñ krycia warstwy pos³uguj¹c siê
suwakiem Opacity (Krycie) w palecie
Layers (Warstwy).

Krok 8.
Je�li w edytowanym obrazku znajduj¹
siê jakie� obszary, które dobrze by³oby
przyciemniæ, najpierw naci�nij klawisz
D, aby zmieniæ kolor narzêdzia na
czarny, a nastêpnie zamaluj te obszary.
Rysunek obok przedstawia fotografiê,
w której widoczny z prawej strony
kosz by³ pocz¹tkowo zbyt jasny.
Przyciemniaj¹c go nieco sprawi³em,
¿e sta³ siê obiektem mniej wa¿nym,
wtopionym w t³o. No dobrze,
chcia³by� poznaæ jeszcze jedn¹ metodê
rozja�niania i przyciemniania zdjêæ?
Je�li tak, to dobrze, bo mam
w zanadrzu kolejny efektowny trik.
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Krok 9.
Tak naprawdê nie jest to wcale
kolejny krok, tylko odmienna metoda
rozja�niania i przyciemniania.
Nauczy³em siê jej od Jima DiVitale
i � przyznajê � mam do niej coraz
wiêkszy szacunek. Tak¿e i w tym
przypadku rzecz sprowadza siê do
pracy w oddzielnej warstwie, ale
zamiast kombinowaæ z opcjami
w oknie dialogowym New Layer
(Nowa warstwa), klikamy znajomy
przycisk tworzenia nowej warstwy
w palecie Layers (Warstwy), a nastêpnie
zmieniamy tryb mieszania nowej
warstwy na Soft Light (£agodne
�wiat³o) � patrz rysunek z lewej.

Krok 10.
Niniejsz¹ czynno�æ nale¿y z kolei
uznaæ za �krok 2.� w metodzie Jima.
Zmieniamy zatem kolor narzêdzia
na bia³y i ju¿ mo¿emy rozja�niaæ
zawarto�æ nowej warstwy narzêdziem
Paintbrush (Pêdzel) z kryciem
(Opacity) ustawionym na 30 procent.
Przyciemnienie zdjêcia wymaga
zmiany koloru narzêdzia na czarny.
Technika rozja�niania i przyciemniania
warstwy w trybie Soft Light
(£agodne �wiat³o) daje rezultaty
bardziej delikatne ni¿ opisana
wcze�niej metoda, dlatego powiniene�
wypróbowaæ obie i samodzielnie
wybraæ tê, któr¹ uznasz za bardziej
odpowiedni¹.
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Uwydatnianie
koloru w³osów

Niniejsza technika (któr¹ podpatrzy³em u Kevina Amesa)
daje nam maksimum kontroli i elastyczno�ci podczas
poprawiania lub zmieniania koloru w³osów na portretach.
Dziêki wykorzystaniu masek warstw oraz warstw
dopasowania nie zachodzi ryzyko �brudzenia� oryginalnych
pikseli tworz¹cych obraz; jest to wiêc co� w rodzaju drogi
do o�wiecenia � nie za� do destrukcyjnego retuszu zdjêæ.

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹
wymagaj¹c¹ retuszu.

Krok 2.
W dolnej czê�ci palety Layers (Warstwy)
znajduje siê przycisk tworzenia
warstwy dopasowania (ang. adjustment
layer) � kliknij go i z niewielkiego
menu, które pojawi siê na ekranie,
wybierz polecenie Color Balance
(Balans kolorów). W oknie dialogowym
Color Balance (Balans kolorów)
dobierz za pomoc¹ suwaków taki
kolor, który chcia³by� nadaæ w³osom.
Pamiêtaj, ¿e korzystaj¹c z opcji tam
dostêpnych mo¿esz dopasowywaæ
oddzielnie kolorystykê cieni
(ang. shadows), pó³cieni (ang. midtones)
oraz �wiate³ (ang. highlights) � patrz
dolna sekcja okna dialogowego: najpierw
zaznaczamy odpowiedni¹ opcjê, a potem
zmieniamy ustawienie suwaków.

Krok 3.
W rozpatrywanym przypadku zale¿y
nam, aby w³osy kobiety na zdjêciu
sta³y siê bardziej czerwone, dlatego
zaczynamy od przesuniêcia górnego
suwaka w prawo, w kierunku zakresu
czerwieni (Red). Najpierw wykonujemy
tê operacjê dla cieni, a nastêpnie
dla pó³cieni i �wiate³. Potem klikamy
przycisk OK i fotografia zyskuje silne
czerwone przebarwienie (patrz
rysunek z prawej).
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Krok 4.
Naci�nij klawisz X, aby zmieniæ kolor
narzêdzia na czarny (mo¿esz zaj�æ
potrzeba kilkukrotnego naci�niêcia
tego klawisza). Nastêpnie pos³u¿ siê
skrótem klawiaturowym Alt+Backspace
(Mac OS: Option+Delete), aby wype³niæ
maskê warstwy dopasowania Color
Balance (Balans kolorów) kolorem
czarnym. W ten sposób pozbêdziesz
siê czerwonego przebarwienia.

Krok 5.
Uaktywnij narzêdzie Paintbrush
(Pêdzel) i wybierz miêkk¹ koñcówkê
pêdzla. Naci�nij klawisz D,
aby zmieniæ kolor narzêdzia na bia³y,
po czym zacznij zamalowywaæ w³osy.
W miarê wykonywania tej czynno�ci
zauwa¿ysz, ¿e czerwone zabarwienie
nadane w³osom za pomoc¹ polecenia
Color Balance (Balans kolorów) jest
przywracane (patrz rysunek z lewej).

Krok 6.
Kontynuuj zamalowywanie w³osów
do momentu, a¿ czerwone zabarwienie
zostanie ca³kowicie przywrócone
(patrz rysunek pierwszy z lewej).
Spróbuj zamalowaæ tak¿e delikatnie
brwi. Po wszystkim zmieñ tryb
mieszania warstwy dopasowania
na Color (Kolor), a nastêpnie zmniejsz
jej krycie (Opacity) w taki sposób,
aby w³osy wygl¹da³y naturalnie
(patrz rysunek obok).
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Szybkie
wybielanie oczu

Oto szybka i ³atwa technika wybielania oczu, która
jednocze�nie pozwala usun¹æ wszelkie ewentualne
czerwone przebarwienia.

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹ portretow¹,
któr¹ chcia³by� wyretuszowaæ.

Krok 2.
Uaktywnij narzêdzie Lasso,
a nastêpnie utwórz selekcjê wokó³
bia³ka jednego oka. Teraz naci�nij
klawisz Shift i przytrzymuj¹c go
zaznacz bia³ko drugiego oka tak aby
ostatecznie wyselekcjonowaæ obydwa.

Krok 3.
Wybierz polecenie Select/Feather
(Zaznacz/Wtapianie). Wtopienie
krawêdzi selekcji jest konieczne, bo
tylko dziêki temu bêdzie mo¿na zatrzeæ
�lady retuszu. W oknie dialogowym
Feather Selection (Wtapianie) ustaw
promieñ wtopienia (Feather Radius)
na 2 piksele i kliknij przycisk OK.
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Krok 4.
Wybierz polecenie Image/Adjustments/
Hue/Saturation (Obrazek/Dopasuj/
Barwa/Nasycenie). W oknie dialogowym
Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)
znajdziesz listê Edit (Edycja) � zaznacz
na niej opcjê Reds (Czerwienie),
aby ograniczyæ edycjê kolorów
fotografii tylko do odcieni czerwieni.
Teraz przeci¹gnij suwak Saturation
(Nasycenie) w lewo, co zredukuje
nasycenie czerwieni w zaznaczonym
obszarze (w ten sposób pozbywamy
siê czerwonego przebarwienia
powodowanego przez popêkane
naczynia krwiono�ne w siatkówce oka).

Krok 5.
Operuj¹c ca³y czas w oknie dialogowym
Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)
z listy Edit (Edycja) wybierz teraz
opcjê Master (Podstawowy).
Przeci¹gnij suwak Lightness (Jasno�æ)
w prawo, aby rozja�niæ zaznaczony
obszar obrazu, czyli bia³ka oczu
(patrz rysunek z lewej).

Krok 6.
Kliknij przycisk OK w oknie
dialogowym Hue/Saturation
(Barwa/Nasycenie), aby potwierdziæ
ustawienia, po czym naci�nij skrót
klawiaturowy Ctrl+D (Mac OS:
Command+D), a zaznaczenie zostanie
usuniête. Gotowe!
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Wybielanie
oczu

A teraz technika rozja�niania bia³ek oczu opracowana
przez Kevina � muszê przyznaæ, ¿e choæ wymaga ona
nieco wiêkszego nak³adu pracy, spisuje siê naprawdê
doskonale i daje najbardziej realistyczny efekt koñcowy,
jaki tylko mo¿na sobie wyobraziæ.

Krok 1.
Otwórz plik ze zdjêciem portretowym,
w którym chcia³by� wybieliæ oczy
sfotografowanej postaci.

Krok 2.
Korzystaj¹c z odpowiedniego przycisku
znajduj¹cego siê w dolnej czê�ci palety
Layers (Warstwy) utwórz warstwê
dopasowania polecenia Curves (Krzywe).
Kiedy jednak na ekranie pojawi siê
okno dialogowe Curves (Krzywe),
nie zmieniaj w nim ¿adnych ustawieñ,
tylko kliknij przycisk OK. Kiedy
w palecie Layers (Warstwy) pojawi siê
miniaturka utworzonej w³a�nie warstwy
dopasowania, zmieñ tryb jej mieszania
na Screen (Mno¿enie odwrotno�ci).

Krok 3.
Po zmianie trybu mieszania warstwy
na Screen (Mno¿enie odwrotno�ci)
ca³a fotografia zostanie rozja�niona.
Naci�nij zatem klawisz X, aby zmieniæ
kolor narzêdzia na czarny (je�li trzeba,
naci�nij ten klawisz kilkakrotnie),
po czym pos³u¿ siê skrótem
klawiaturowym Alt+Backspace
(Mac OS: Option+Delete) w celu
wype³nienia maski warstwy
dopasowania kolorem czarnym.
Tym samym pozbêdziesz siê efektu
rozja�nienia obrazu spowodowanego
zmian¹ trybu mieszania warstwy
na Screen (Mno¿enie odwrotno�ci).
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Krok 4.
Naci�nij klawisz D, aby zmieniæ
kolor narzêdzia na bia³y. Nastêpnie
uaktywnij narzêdzie Paintbrush
(Pêdzel) i wybieraj¹c bardzo ma³¹,
miêkk¹ koñcówkê zamaluj bia³ka
oczu ³¹cznie z krawêdziami
powiek. Wszêdzie tam, gdzie
u¿yjesz pêdzla, przywrócony
zostanie uzyskany wcze�niej
efekt rozja�nienia obrazu.

Krok 5.
W tym momencie oczy stan¹ siê
zbyt bia³e (postaæ bêdzie wygl¹daæ,
jak gdyby by³a opêtana), dlatego
powiniene� jeszcze zmniejszyæ
krycie (Opacity) warstwy
dopasowania Curves (Krzywe).
W ten sposób efekt retuszu bêdzie
bardziej realistyczny i naturalny.

Krok 6.
Rysunek obok ilustruje efekt
koñcowy retuszu po zmniejszeniu
krycia warstwy dopasowania
Curves (Krzywe) do poziomu
35 procent. Porównaj ten obrazek
z oryginaln¹ fotografi¹ (pierwsza
z lewej), a zobaczysz ró¿nicê;
mimo wszystko jednak oczy
wci¹¿ wygl¹daj¹ naturalnie.

 Po

Przed
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Uwydatnianie
i rozja�nianie

oczu

Oto kolejna �30-sekundowa� technika retuszu s³u¿¹ca
rozja�nianiu i uwydatnianiu oczu oraz przydaj¹ca im blasku.
Pos³uguj¹c siê ni¹ mo¿na doprowadziæ do tego, ¿e oczy
naprawdê bêd¹ przyci¹gaæ uwagê z racji swojej ostro�ci
i wyrazisto�ci (przy czym s³owo �ostre� nale¿y tu rozumieæ
jako �czyste i wyra�ne�; chodzi o co� zupe³nie innego
ni¿ uczucie ostrego palenia pojawiaj¹ce siê po d³ugim
wpatrywaniu siê w s³oñce).

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹,
któr¹ chcia³by� wyretuszowaæ.

Krok 2.
Wybierz polecenie Filter/Sharpen/
Unsharp Mask (Filtr/Wyostrzenie/
Wzmocnienie). W oknie dialogowym
Unsharp Mask (Wzmocnienie)
wprowad� wybrane przez siebie
ustawienia wyostrzenia (kilka sugestii
znajdziesz na pocz¹tkowych stronach
rozdzia³u po�wiêconego ró¿nym
technikom wyostrzania). Kliknij
przycisk OK, aby zastosowaæ filtr
i wyostrzyæ ca³¹ fotografiê.
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Krok 3.
Po zastosowaniu filtru Unsharp Mask
(Wzmocnienie) u¿yj go powtórnie z tymi
samymi ustawieniami. W tym celu pos³u¿
siê skrótem klawiaturowym Ctrl+F
(Mac OS: Command+F). A potem powtórz
tê czynno�æ jeszcze jeden raz (czyli
w sumie trzy razy). Oczy powinny w tym
momencie wygl¹daæ bardzo dobrze
i wyrazi�cie, ale pozosta³e obszary zdjêcia
bêd¹ wyostrzone zbyt mocno, a do tego
solidnie zaszumione i pe³ne ró¿nego
rodzaju artefaktów.

Krok 4.
Wybierz polecenie Window/History (Okno/
Historia), aby wy�wietliæ paletê History
(Historia). W palecie tej zapisywanych
jest 20 ostatnio wykonanych przez Ciebie
czynno�ci, a obecnie bêd¹ tam widnia³y
cztery z nich (otwarcie obrazka i filtr
wyostrzaj¹cy zastosowany po trzykroæ;
nawiasem mówi¹c, te �czynno�ci�
nazywaj¹ siê �stanami historii�).
Kliknij stan historii Open (Otwórz),
aby przywróciæ zdjêciu taki wygl¹d,
jako mia³o przed zastosowaniem filtru
Unsharp Mask (Wzmocnienie).

Krok 5.
Operuj¹c ca³y czas w palecie History
(Historia) kliknij mysz¹ w lewym
skrajnym polu, znajduj¹cym siê tu¿ obok
stanu historii opisuj¹cego trzecie u¿ycie
filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie)
� patrz rysunek w poprzednim punkcie.
Teraz uaktywnij narzêdzie History Brush
(Pêdzel historii) i wybierz miêkk¹
koñcówkê o �rednicy odpowiadaj¹cej
wielko�ci �renicy oka. Kliknij jednokrotnie
dok³adnie nad �renic¹, aby przywróciæ
jej taki wygl¹d, jaki mia³a po trzykrotnym
na³o¿eniu filtru wyostrzaj¹cego. Reszta
twarzy pozostanie nienaruszona. Efekt
taki jest mo¿liwy do uzyskania dziêki
temu, ¿e pracuj¹c narzêdziem History
Brush (Pêdzel historii) w istocie
�zamalowujemy� (zastêpujemy) obraz tak¹
jego wersj¹, jaka zosta³a zarejestrowana
w palecie History (Historia), a któr¹ my
sami wcze�niej wskazali�my klikaj¹c
odpowiedni stan historii. Sprytne.
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Uwydatnianie
brwi i rzês

Kiedy Kevin Ames pokaza³ mi niniejsz¹ technikê
uwydatniania brwi i rzês, zaprzesta³em u¿ywania tej, któr¹
pos³ugiwa³em siê do tej pory. Prezentowana tutaj metoda
jest po prostu szybsza, ³atwiejsza i potê¿niejsza od ka¿dej
innej, któr¹ zna³em do tej pory.

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹ portretow¹,
w której chcia³by� uwydatniæ brwi
i rzêsy postaci widniej¹cej na zdjêciu.

Krok 2.
Uaktywnij narzêdzie Lasso i utwórz
zgrubn¹ selekcjê wokó³ brwi.
Precyzyjne zaznaczanie nie jest tutaj
konieczne; wystarczy, je�li uzyskasz
co� podobnego do selekcji pokazanej
na rysunku obok. W rozpatrywanym
przypadku mamy do czynienia
ze zdjêciem tylko jednego oka, lecz
gdyby kiedykolwiek zasz³a potrzeba
zaznaczenia obu brwi, pos³u¿ siê
w znany Ci ju¿ sposób klawiszem Shift.

Krok 3.
Po zaznaczeniu brwi (jednej lub obu)
naci�nij skrót klawiaturowy Ctrl+J
(Mac OS: Command+J), aby skopiowaæ
wyselekcjonowane obszary do oddzielnej
warstwy (patrz rysunek z prawej).
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Krok 4.
Korzystaj¹c z opcji dostêpnych
w palecie Layers (Warstwy) zmieñ tryb
mieszania utworzonej przed chwil¹
warstwy z domy�lnego Normal
(Zwyk³y) na Multiply (Mno¿enie),
co spowoduje przyciemnienie jej
zawarto�ci (patrz rysunek z lewej).

Krok 5.
Przytrzymuj¹c naci�niêty klawisz
Alt (Mac OS: Option) kliknij przycisk
tworzenia maski warstwy, który
znajdziesz w dolnej czê�ci palety
Layers (Warstwy) � patrz rysunek
z lewej. Tym samym maska warstwy
zostanie od razu wype³niona kolorem
czarnym, a to ukryje efekt
przyciemnienia zawarto�ci warstwy
powsta³y w wyniku zmiany trybu
mieszania na Multiply (Mno¿enie).
Jak widaæ z zamieszczonego obok
rysunku, teraz brew znów wygl¹da
normalnie. Naci�nij zatem klawisz D,
aby zmieniæ kolor narzêdzia na bia³y.

Krok 6.
Wybierz miêkk¹ koñcówkê pêdzla
o �rednicy odpowiadaj¹cej mniej wiêcej
szeroko�ci brwi. Zmniejsz krycie
(Opacity) narzêdzia do 50 procent
(patrz pasek opcji), a nastêpnie
zamaluj brew kieruj¹c siê od strony
prawej do lewej. W miarê
zamalowywania kolejnych
fragmentów obrazu mo¿esz pos³u¿yæ
siê klawiszem [ w celu zmniejszenia
koñcówki pêdzla. Zauwa¿, ¿e ka¿de
kolejne przeci¹gniêcie mysz¹
odkrywa uzyskany wcze�niej
(lecz zamaskowany) efekt
przyciemnienia brwi.

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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Krok 7.
Teraz pora na rzêsy. Siêgnij ponownie
po narzêdzie Lasso i utwórz zgrubn¹
selekcjê wokó³ oka (lub oczu),
pamiêtaj¹c jednak o tym, aby
obejmowa³a ona ca³¹ powierzchniê
rzês (patrz rysunek z prawej).

Krok 8.
Po zaznaczeniu oka i rzês naci�nij
skrót klawiaturowy Ctrl+J (Mac OS:
Command+J), aby skopiowaæ te
elementy do oddzielnej warstwy.
Zmieñ tryb mieszania tej nowo
utworzonej warstwy na Multiply
(Mno¿enie), co spowoduje
przyciemnienie jej zawarto�ci
(patrz rysunek z prawej).

Krok 9.
Przytrzymuj¹c naci�niêty klawisz
Alt (Mac OS: Option) kliknij przycisk
tworzenia maski warstwy, który
znajdziesz w dolnej czê�ci palety
Layers (Warstwy). Tym samym maska
warstwy zostanie od razu wype³niona
kolorem czarnym, a to ukryje efekt
przyciemnienia zawarto�ci warstwy
powsta³y w wyniku zmiany trybu
mieszania na Multiply (Mno¿enie)
(podobnie jak to by³o w przypadku
brwi � patrz rysunek z prawej).
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Krok 10.
Upewnij siê, ¿e bie¿¹cym kolorem
narzêdzia wci¹¿ jest bia³y, po czym
wybierz bardzo ma³¹ i miêkk¹
koñcówkê pêdzla. Zamaluj oko
u podstawy rzês, aby przyciemniæ
ten obszar (patrz rysunek z lewej).
Zamaluj tak¿e górn¹ powiekê (równie¿
u podstawy rzês), dziêki czemu rzêsy
stan¹ siê grubsze, pe³niejsze, d³u¿sze
i... bardziej luksusowe. (Mo¿e siê
z tym urodzi³a, mo¿e to mascara
Maybeline, a mo¿e zwyk³a warstwa
utworzona w Photoshopie razem
z mask¹ i trybem mieszania
ustawionym na Multiply (Mno¿enie).)

Krok 11.
Je�li przyjdzie Ci uwydatniæ pojedyncze
rzêsy, powiêksz sobie podgl¹d obrazu
i zmieñ koñcówkê pêdzla na bardzo,
bardzo ma³¹ (patrz rysunek z lewej).
Zacznij malowanie u podstawy rzêsy
(tam, gdzie styka siê ona z powiek¹)
obrysowuj¹c j¹ w taki sposób,
aby przyciemniæ tylko j¹ i nic wiêcej.
Byæ mo¿e bêdziesz musia³ pos³u¿yæ
siê koñcówk¹ o �rednicy rzêdu
1 lub 2 pikseli, ale warto siê
nad tym pomêczyæ.

Krok 12.
Po zamalowaniu rzês przywróæ
normalny widok obrazu i oceñ efekty
wykonanego retuszu (patrz rysunek
z lewej). Porównaj koñcow¹ wersjê
zdjêcia z orygina³em (krok 7.) i je�li
efekt wyda Ci siê zbyt intensywny,
to po prostu zmniejsz krycie (Opacity)
warstwy. (Tak siê sk³ada, ¿e zarówno
brwi, jak i rzêsy umieszczali�my
w oddzielnych warstwach w³a�nie po
to, aby mo¿na by³o regulowaæ stopieñ
ich krycia niezale¿nie od siebie.)
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Wybielanie
zêbów

Tak naprawdê powy¿szy nag³ówek powinien brzmieæ:
�Usuwanie ¿ó³tego przebarwienia i wybielanie zêbów�.
Zêby ka¿dego cz³owieka s¹ w jakim� stopniu ¿ó³te, dlatego
najpierw trzeba zaj¹æ siê usuwaniem tego przebarwienia.
Niniejsza technika wybielania jest prosta do wykonania,
ale ma du¿y wp³yw na ogólny wygl¹d fotografii. Dlatego
te¿ siêgam po ni¹ za ka¿dym razem, gdy muszê poprawiæ
portret, na którym sfotografowana osoba u�miecha siê
³adnie do obiektywu.

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹
przeznaczon¹ do retuszu.

Krok 2.
Uaktywnij narzêdzie Lasso i dok³adnie
zaznacz powierzchniê zêbów. Uwa¿aj
jednak, aby przypadkiem nie
wyselekcjonowaæ równie¿ dzi¹se³
(patrz rysunek z prawej).

Krok 3.
Wybierz polecenie Select/Feather
(Zaznacz/Wtapianie). W oknie
dialogowym Feather Selection
(Wtapianie) ustaw promieñ wtopienia
na 1 piksel i kliknij przycisk OK
� krawêdzie selekcji zostan¹
wyg³adzone. Wykonuj¹c tê czynno�æ
zapewniasz sobie naturalny koñcowy
wygl¹d wybielonych zêbów.
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Krok 4.
Wybierz polecenie Image/Adjustments/
Hue/Saturation (Obrazek/Dopasuj/
Barwa/Nasycenie). W oknie dialogowym,
które pojawi siê na ekranie, z listy
Edit (Edycja) wybierz opcjê Yellows
(¯ó³cie). Nastêpnie przeci¹gnij suwak
Saturation (Nasycenie) w lewo,
dobieraj¹c jego po³o¿enie w taki
sposób, aby zredukowaæ ¿ó³te
przebarwienie zêbów.

Krok 5.
Po usuniêciu ¿ó³tego przebarwienia
wybierz z listy Edit (Edycja) opcjê
Master (Podstawowy) i przeci¹gnij
suwak Lightness (Jasno�æ) w prawo,
co spowoduje wybielenie i rozja�nienie
zêbów. Uwa¿aj jednak, aby nie ustawiæ
zbyt wysokiej warto�ci rozja�nienia,
bo wówczas ³atwo bêdzie zauwa¿yæ,
¿e zdjêcie by³o retuszowane.

Krok 6.
Kliknij przycisk OK w oknie
dialogowym Hue/Saturation
(Barwa/Nasycenie), aby potwierdziæ
ustawienia. Na koniec pos³u¿ siê
jeszcze skrótem klawiaturowym
Ctrl+D (Mac OS: Command+D)
w celu usuniêcia selekcji, a potem
ju¿ tylko patrz i podziwiaj rezultaty
swojej pracy (rysunek z lewej).
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Usuwanie
niechcianych

refleksów
�wietlnych

Je�li zdarza³o Ci siê ju¿ walczyæ z refleksami �wietlnymi
na zdjêciach (pojawiaj¹ siê one najczê�ciej na twarzach
fotografowanych osób, szczególnie wtedy, gdy �le dobrano
o�wietlenie), na pewno zdajesz sobie sprawê, jak trudno
jest oczy�ciæ obraz z takich niedoskona³o�ci. Oczywi�cie,
trudne jest to tylko wówczas, gdy nie znasz prezentowanej
tutaj sztuczki.

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹, któr¹
chcia³by� wyretuszowaæ pod k¹tem
refleksów �wietlnych.

Krok 2.
Uaktywnij narzêdzie Clone Stamp
(Stempel). Na pasku opcji zmieñ
tryb pracy narzêdzia z domy�lnego
Normal (Zwyk³y) na Darken
(Ciemniej). Zmniejsz tak¿e warto�æ
krycia (Opacity) obni¿aj¹c j¹ do
poziomu 50 procent. Po zmianie trybu
pracy narzêdzia na Darken (Ciemniej)
bêdzie ono oddzia³ywaæ wy³¹cznie
na te piksele obrazu, które s¹
ja�niejsze od próbkowanego obszaru.
Takimi ja�niejszymi pikselami s¹
na przyk³ad te, które tworz¹ niechciane
refleksy �wietlne na twarzy
sfotografowanej postaci.
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Krok 3.
Upewnij siê, ¿e wybra³e� dla swojego
narzêdzia miêkk¹ koñcówkê o du¿ej
�rednicy. Je�li warunek ten zosta³
spe³niony, to przytrzymuj¹c naci�niêty
klawisz Alt (Mac OS: Option) kliknij
jednokrotnie w takim miejscu na zdjêciu,
w którym skóra na twarzy ma naturalny
wygl¹d (¿adnych refleksów �wietlnych),
jak to ilustruje zamieszczony obok
rysunek (powy¿ej lewego oka).
Bêdzie to punkt, z którego pobierzesz
próbkê obrazu, punkt odniesienia
� retuszowi zostan¹ poddane wy³¹cznie
te obszary obrazka, które bêd¹
ja�niejsze od pikseli w tym punkcie.

Krok 4.
Zacznij ostro¿nie zamalowywaæ
obszary silnie odbijaj¹ce �wiat³o
narzêdziem Clone Stamp (Stempel),
a miarê postêpów w wykonywaniu
tej czynno�ci zauwa¿ysz, ¿e refleksy
bêd¹ znikaæ. Pracuj¹c nad ró¿nymi
obszarami twarzy zapewne bêdziesz
musia³ wielokrotnie wybieraæ punkt
odniesienia (klikniêcie z przytrzymaniem
naci�niêtego klawisza Alt (Mac OS:
Option)), bo tylko w ten sposób uda
Ci siê zachowaæ zgodno�æ w odcieniach
retuszowanych fragmentów. Chc¹c
na przyk³ad usun¹æ odbicie �wiat³a
z nosa kobiety, powiniene� pobraæ
próbkê z obszaru u podstawy nosa,
który jest wolny od refleksów,
a jednocze�nie ma podobny odcieñ.

Krok 5.
Rysunek obok ilustruje rezultat
wykonania 60-sekundowego retuszu
twarzy za pomoc¹ przedstawionej tutaj
techniki. Zauwa¿, ¿e refleksy �wietlne
pojawiaj¹ce siê wcze�niej na czole
i czubku nosa kobiety s¹ teraz
niedostrzegalne. Osi¹gnêli�my to
za pomoc¹ kilku równomiernych
poci¹gniêæ pêdzlem, ale czêsto
wystarcza nawet pojedyncze klikniêcie
mysz¹ w kilku wybranych miejscach.

 Po

Przed
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Wyg³adzanie
skóry

I jeszcze jedna technika retuszu, której nauczy³em siê
do mieszkaj¹cego w Chicago Davida Cuerdona. David
pos³uguje siê t¹ technik¹ do wyg³adzania skóry postaci
pojawiaj¹cych siê na fotografiach z dziedziny mody
i na zdjêciach portretowych.

Krok 1.
Otwórz plik ze zdjêciem, które
chcia³by� poddaæ retuszowi w celu
wyg³adzenia skóry sfotografowanej
postaci. Nastêpnie powiel warstwê t³a
(Background), przy czym najszybszym
na to sposobem jest naci�niêcie skrótu
klawiaturowego Ctrl+J (Mac OS:
Command+J).

Krok 2.
Wybierz polecenie Filter/Blur/
Gaussian Blur (Filtr/Rozmycie/
Rozmycie gaussowskie). W oknie
dialogowym z ustawieniami filtru
ustal promieñ jego dzia³ania na poziomie
3 � 6 pikseli (w zale¿no�ci od tego,
jak bardzo chcesz wyg³adziæ skórê),
rozmywaj¹c ca³¹ powierzchniê zdjêcia.
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Krok 3.
Teraz zmniejsz krycie warstwy,
obni¿aj¹c jego warto�æ do poziomu
50 procent (patrz rysunek z lewej).
W ten sposób efekt rozmycia obrazu
zostanie zredukowany i pozostawi
po sobie jedynie miêkk¹ po�wiatê.
Byæ mo¿e uznasz, ¿e taki rezultat Ciê
zadowala. Je�li tak, w tym momencie
Twoja praca siê koñczy (czasem
spotyka siê portrety starszych osób
wyg³adzone w taki w³a�nie sposób).
Je�li jednak zdecydujesz, ¿e obraz
jest zbyt �miêkki�, wykonaj kolejne
czynno�ci.

Krok 4.
Istot¹ tej techniki jest tak naprawdê
selektywne przywracanie szczegó³ów
w pewnych obszarach na zdjêciu.
Prze³¹cz siê zatem na narzêdzie Eraser
(Gumka), wybierz miêkk¹ koñcówkê
i �wyma¿� te fragmenty obrazu,
które powinny zachowaæ pe³n¹ ostro�æ
(oczy, brwi, usta, zêby). To, co robisz
u¿ywaj¹c gumki, sprowadza siê do
odkrywania zawarto�ci oryginalnej
warstwy t³a, a tym samym przywracania
ostro�ci charakterystycznym elementom
twarzy modelki.

Krok 5.
David koñczy swój retusz na wykonaniu
czynno�ci z poprzedniego punktu,
pozostawiaj¹c lekk¹ po�wiatê na
garderobie i w³osach postaci, a tak¿e
na elementach t³a. Ja jednak wolê
wyg³adzaæ wy³¹cznie skórê na twarzy,
dlatego zwiêkszam �rednicê koñcówki
dla narzêdzia Eraser (Gumka)
i �wymazujê� ca³¹ resztê rozmytej
warstwy obrazu. Jest to oczywi�cie
wy³¹cznie kwestia gustu, dlatego
powiniene� wypróbowaæ obie metody
i w ten sposób ustaliæ, która z nich
bardziej Ci odpowiada.
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Zaawansowane
wyg³adzanie

skóry

Prezentowan¹ tutaj technikê wyg³adzania skóry
zapo¿yczy³em od Kevina Amesa. Szczególn¹ jej cech¹
jest symulacja dzia³ania filtru Hasselblad Softar #2
� oprócz zwyk³ego wyg³adzenia skóry uzyskujemy tak¿e
efekt delikatnego zmiêkczenia obrazu. Idealna do retuszu
zdjêæ portretowych w fotografii mody.

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹, któr¹
chcia³by� �zmiêkczyæ�.

Krok 2.
Naci�nij dwukrotnie skrót klawiaturowy
Ctrl+J (Mac OS: Command+J),
aby utworzyæ dwie kopie warstwy t³a
(Background). Nastêpnie ukryj
zawarto�æ górnej warstwy, czyli
kopii warstwy 1 (Layer 1 copy),
klikaj¹c znajduj¹c¹ siê obok niej ikonê
oka (paleta Layers (Warstwy)).
Teraz uaktywnij �rodkow¹ warstwê
(Layer 1 (Warstwa 1)) � patrz
rysunek z prawej.
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Krok 3.
Zmieñ tryb mieszania �rodkowej
warstwy na Darken (Ciemniej).

Krok 4.
Wybierz polecenie Filter/Blur/
Gaussian Blur (Filtr/Rozmycie/
Rozmycie gaussowskie). Zastosuj
rozmycie o promieniu 40 pikseli.

Krok 5.
Ukryj zawarto�æ �rodkowej warstwy,
a nastêpnie uaktywnij górn¹ warstwê
(Layer 1 copy (Warstwa 1 kopia)).
Zmieñ tryb mieszania tej warstwy
na Lighten (Ja�niej).

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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Krok 6.
Zastosuj na górnej warstwie obrazu
60-pikselowe rozmycie za pomoc¹
filtru Gaussian Blur (Rozmycie
gaussowskie).

Krok 7.
Po zastosowaniu filtru uaktywnij
ponownie �rodkow¹ warstwê obrazu
(Layer1 (Warstwa 1)) i zmniejsz
jej krycie (Opacity) do warto�ci
40 procent.

Krok 8.
Ukryj zawarto�æ warstwy t³a
(Background), a nastêpnie utwórz
now¹ warstwê klikaj¹c przycisk
Create New Layer (Utwórz warstwê),
który znajdziesz u do³u palety Layers
(Warstwy). Przeci¹gnij tê now¹
warstwê na szczyt stosu (patrz rysunek
z prawej). Nastêpnie, przytrzymuj¹c
naci�niêty klawisz Alt (Mac OS:
Option), wybierz z podrêcznego menu
palety polecenie Merge Visible
(Po³¹cz widoczne). W ten sposób
przygotujesz sobie sp³aszczon¹ wersjê
dokumentu, która umieszczona
zostanie w nowo utworzonej warstwie.
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Krok 9.
Wy�wietl ponownie zawarto�æ
warstwy t³a (Background) � patrz
rysunek z lewej, ale jednocze�nie
ukryj jej kopie � warstwy Layer 1
(Warstwa 1) oraz Layer 1 copy
(Warstwa 1 kopia).

Krok 10.
Uaktywnij górn¹ warstwê (Layer 2
(Warstwa 2)) i zmniejsz jej krycie
(Opacity), ustalaj¹c jego warto�æ
na poziomie 40 procent.

Krok 11.
Zmniejszenie krycia górnej warstwy
daje efekt ogólnego zmiêkczenia
obrazu, który sam w sobie jest
interesuj¹cy, ale nie wtedy, gdy zale¿y
nam na utrzymaniu wysokiego
kontrastu w obszarach zajmowanych
przez charakterystyczne elementy
twarzy (oczy, usta itd.).

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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Krok 12.
Kliknij przycisk tworzenia maski
warstwy, znajduj¹cy siê w dolnej
czê�ci palety Layers (Warstwy),
aby dodaæ maskê do warstwy, w której
zastosowano rozmycie. Naci�nij
klawisz X tyle razy, ile bêdzie trzeba,
aby zmieniæ kolor narzêdzia na czarny.
Uaktywnij narzêdzie Paintbrush
(Pêdzel) i wybierz miêkk¹ koñcówkê.
Teraz zamaluj na zdjêciu wszystkie
obszary, które powinny zachowaæ
ostro�æ (usta, oczy, brwi, rzêsy, w³osy,
garderoba � czyli w³a�ciwie
wszystko, za wyj¹tkiem samej skóry
twarzy). Rysunek obok (dolny)
ilustruje, jak mo¿e ostatecznie
wygl¹daæ fotografia wyretuszowana
opisywan¹ tutaj metod¹. Górny
rysunek to oryginalny obraz,
nie poddany ¿adnej edycji.

Koñcowy rezultat retuszu � wyg³adzona skóra na twarzy modelki

Oryginalna fotografia przed zastosowaniem techniki retuszu
polegaj¹cej na wyg³adzaniu skóry na twarzy
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Przekszta³canie
grymasu
w u�miech

Oto tania sztuczka, umo¿liwiaj¹ca dokonanie przekszta³cenia
lekkiego grymasu na twarzy sfotografowanej osoby w u�miech.
Po takim retuszu zdjêcie nabiera wyrazu i zachodzi wiêksze
prawdopodobieñstwo, ¿e odbiorca nie przejdzie obok
niego obojêtnie.

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹, któr¹
chcia³by� wyretuszowaæ.

Krok 2.
Wybierz polecenie Filter/Liquify
(Filtr/Skraplanie). W oknie
dialogowym filtru Liquify
(Skraplanie) uaktywnij narzêdzie
powiêkszania (ikona lupki),
po czym kliknij raz lub dwa
w oknie podgl¹du, aby przybli¿yæ
sobie widok twarzy postaci
na zdjêciu. Nastêpnie uaktywnij
narzêdzie zniekszta³caj¹ce
(pierwsze od góry na pasku
narzêdziowym � patrz
rysunek z lewej).

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie



226 Rozdzia³ 6. Graæ z g³ow¹ � retuszowanie portretów

Krok 3.
Pos³uguj¹c siê klawiszami [ oraz ]
dobierz sobie tak¹ koñcówkê pêdzla,
aby jej �rednica odpowiada³a mniej
wiêcej rozmiarom policzka osoby na
zdjêciu. Nastêpnie umie�æ kursor nad
k¹cikiem ust (patrz rysunek z prawej),
a potem kliknij i �podci¹gnij� lekko
do góry uchwycony fragment.
W ten sposób poprawiasz u³o¿enie ust
i sprawiasz, ¿e postaæ na zdjêciu
zaczyna siê u�miechaæ.

Krok 4.
�Podci¹gnij� do góry tak¿e k¹cik ust
po przeciwleg³ej stronie, dopasowuj¹c
go do tego, który poprawi³e�
w poprzednim punkcie. Uwa¿aj
jednak, aby nie �podci¹gn¹æ� ust zbyt
wysoko, bo inaczej modelka stanie siê
podobna do Jokera z filmu Batman.

Krok 5.
Kliknij przycisk OK, aby zastosowaæ
filtr Liquify (Skraplanie) i zakoñczyæ
retusz (patrz rysunek z prawej).
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Cyfrowa
operacja nosa

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹ wymagaj¹c¹
retuszu. Uaktywnij narzêdzie Lasso
i utwórz zgrubn¹ selekcjê wokó³ nosa
postaci. Zwróæ uwagê na to, aby nie
tworzyæ zbyt precyzyjnego zaznaczenia
� powiniene� wyselekcjonowaæ
nie tylko sam nos, ale równie¿ obszar
wokó³ niego (patrz rysunek z lewej).

Oto bardzo prosta technika �odchudzania� nosa
sportretowanej osoby o 15 � 20 procent. Zasadniczy etap
tej cyfrowej operacji plastycznej zajmie Ci nie wiêcej ni¿
1 lub 2 minuty; wiêkszego nak³adu pracy mo¿e wymagaæ
prawid³owe �usuniêcie� nadmiaru cia³a z bocznych
powierzchni nosa. Wykorzystamy tu jednak dobrodziejstwo
operowania na oddzielnych warstwach, co znacznie u³atwi
nam pracê. Oto, co nale¿y zrobiæ.

Krok 2.
Aby zmiêkczyæ krawêdzie selekcji,
wybierz polecenie Select/Feather
(Zaznacz/Wtapianie). W oknie
dialogowym Feather Selection
(Wtapianie) okre�l promieñ wtopienia
(Feather Radius) na 10 pikseli
(w przypadku obrazów o wysokiej
rozdzielczo�ci, na przyk³ad 300 ppi,
mo¿esz u¿yæ wiêkszej warto�ci, nawet
22 pikseli) i kliknij przycisk OK.

Krok 3.
Naci�nij skrót klawiaturowy Ctrl+J
(Mac OS: Command+J), aby
skopiowaæ zaznaczony obszar
do oddzielnej warstwy.

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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Krok 4.
Naci�nij skrót klawiaturowy Ctrl+T
(Mac OS: Command+T), aby uaktywniæ
ramkê swobodnego przekszta³cenia.
Teraz, przytrzymuj¹c naci�niêt¹
kombinacjê klawiszy Shift+Alt+Ctrl
(Mac OS: Shift+Option+Command),
kliknij prawy górny róg obwiedni
i przeci¹gnij go do wewn¹trz, tworz¹c
co� w rodzaju efektu zniekszta³cenia
perspektywicznego. Postaæ na zdjêciu
bêdzie wygl¹daæ tak, jak gdyby mia³a
skrzywiony (lub z³amany) nos, dlatego
zwolnij wszystkie trzymane klawisze,
a nastêpnie kliknij �rodkowy punkt
górnej krawêdzi obwiedni (patrz rysunek
z prawej) i przeci¹gnij go prosto w dó³.
W ten sposób nos odzyska swój
naturalny wygl¹d, ale przy okazji
stanie siê nieco mniejszy.

Krok 5.
Kiedy bêdziesz ju¿ zadowolony
z uzyskanego kszta³tu nosa, naci�nij
klawisz Enter (Mac OS: Return), aby
zaakceptowaæ wprowadzone zmiany.
Je�li za� spostrze¿esz, ¿e na zdjêciu
widoczne s¹ jakie� pozosta³o�ci
�starego� nosa, uaktywnij warstwê t³a
(Background) i wyretuszuj te obszary
za pomoc¹ narzêdzia Clone Stamp
(Stempel). Bêdziesz musia³ w tym celu
ustanowiæ punkt odniesienia tu¿ obok
krawêdzi nosa, a nastêpnie sklonowaæ
go w miejscu, gdzie widoczna jest
pozosta³o�æ dawnej krawêdzi.
Rysunki obok pozwalaj¹ porównaæ
orygina³ (�rodkowe zdjêcie) z wersj¹
wyretuszowan¹ (dolne zdjêcie).
Zobacz, jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ,
wykonuj¹c kilka czynno�ci
edycyjnych, które w sumie nie
trwaj¹ d³u¿ej ni¿ 30 sekund.

Przed

Po
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Zmniejszanie
wielko�ci nozdrzy

Nie pytaj mnie, jak Kevin Ames wpad³ na tê metodê
retuszu, ale jak tylko j¹ zobaczy³em, od razu postanowi³em,
¿e opiszê j¹ tutaj. Jest to naj³atwiejsza do wykonania,
najbardziej bezpo�rednia i najefektywniejsza metoda
redukcji wielko�ci nozdrzy, jak¹ kiedykolwiek widzia³em.

Krok 1.
Otwórz plik z fotografi¹, któr¹
chcia³by� wyretuszowaæ pod k¹tem
zmniejszenia wielko�ci nozdrzy
postaci widniej¹cej na zdjêciu.

Krok 2.
Uaktywnij narzêdzie Healing Brush
(Pêdzel koryguj¹cy).

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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Krok 3.
Przytrzymuj¹c naci�niêty klawisz
Alt (Mac OS: Option) kliknij gdzie�
w obrêbie �czystej� skóry na twarzy
� na przyk³ad na policzku (patrz
rysunek z prawej).

Krok 4.
Zamaluj nozdrza narzêdziem
Healing Brush (Pêdzel koryguj¹cy)
� patrz rysunek z prawej.
W miarê wykonywania tej czynno�ci
zauwa¿ysz, ¿e nozdrza pokrywane
s¹ kolorem odpowiadaj¹cym temu,
który pokrywa próbkowany wcze�niej
obszar na policzku kobiety.

Krok 5.
Kiedy zwolnisz przycisk myszy,
nozdrza uzyskaj¹ kolor i fakturê
próbkowanego wcze�niej obszaru.
Bêd¹ one teraz ciemniejsze ni¿
w punkcie 4. (efekt dzia³ania narzêdzia
Healing Brush (Pêdzel koryguj¹cy)),
ale mimo wszystko wci¹¿ zbyt jasne
i trochê nienaturalne.
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Krok 6.
Z menu Edit (Edycja) wybierz teraz
polecenie Fade Healing Brush (Zanik
Pêdzel koryguj¹cy). Kiedy na ekranie
pojawi siê okno dialogowe Fade
(Zanik) � patrz rysunek z lewej,
zmniejsz warto�æ krycia (Opacity)
do takiego poziomu, przy którym
nozdrza bêd¹ znowu mieæ naturalny
wygl¹d, tzn. bêd¹ ja�niejsze i nie
bêd¹ tak bardzo, jak poprzednio,
przyci¹gaæ uwagi.

Krok 7.
Rysunek obok przedstawia ostateczny
rezultat retuszu po zmniejszeniu
krycia do 32 procent (zdjêcie górne).
Wprowadzona poprawka jest bardzo
subtelna, lecz je�li porównasz to zdjêcie
z oryginalnym obrazem (zdjêcie
dolne), zobaczysz, ¿e to wystarcza,
aby skierowaæ uwagê odbiorcy
ponownie na oczy kobiety, a nie jej nos.
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