GIMP

Ćwiczenie nr 5 – kolorowanie zdjęd
Tematem bieżącego dwiczenia jest dodanie
koloru do zdjęcia czarno-białego. Zadanie to nie
jest
zbyt
skomplikowane.
Należy
na
dodawanych
warstwach
odpowiednio
pokolorowad fragmenty zdjęcia.

Instrukcja
1.

2.

Porównajmy dwa zdjęcia:

3.
4.

Rysunek 60

Otwieramy plik (livtyler.jpg) wybierając
Plik|Otwórz... – zostaje on umieszczony
na warstwie Tło.
Dodajemy nową warstwę – nazywamy
twarz
Zmieniamy tryb warstwy na pokrywanie
Wybieramy narzędzie pędzelek i kolor
zbliżony do koloru twarzy.

Rysunek 61

Oba zdjęcia przedstawiają znaną aktorkę
Liv Tyler (Władca pierścieni, Armagedon),
oryginał został wykonany w wersji czarno-białej,
my dodamy do tego zdjęcia kolor.

Rysunek 63

5.

Warto również zmienid kształt pędzelka
na przedstawiony na rysunku:

Poszczególne elementy zdjęcia kolorowad
będziemy na oddzielnych warstwach, każdej
należy wybrad tryb Pokrywanie Rysunek 62

Rysunek 64

6.

Zamalowujemy obszar twarzy –
powinniśmy uzyskad następujący efekt:

Rysunek 62

… i zamalowad właściwym kolorem wybrany
fragment rysunku. Zaczynamy…
Rysunek 65
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7.

Jeżeli nie uzyskaliśmy właściwego
koloru możemy to w dowolnym
momencie skorygowad.

8.

Wybieramy
z
menu
Kolory|Balans kolorów

11.

I w otwartym oknie:

rysunku:

Rysunek 66

9.

Otwiera się okno:

Rysunek 69

określid: odcień, jasność i nasycenie
barwy twarzy – dobierając właściwe
kolory.
12.

Dodajemy warstwę usta – wybieramy
czerwony kolor i zamalowujemy usta:

Rysunek 67

gdzie możemy zmienid odcieo twarzy…

10.

Lub wybieramy z menu
Kolory|Odcień i nasycenie…

rysunku:
Rysunek 70

Jeżeli popełnimy błąd i zamalujemy zbyt
duży obszar – możemy użyd gumki, aby
usunąd niewłaściwie zakolorowany
obszar. Na warstwie powstaje rysunek:
Rysunek 68

Rysunek 71
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13.
14.
15.

Dodajemy warstwę włosy
Wybieramy kolor ciemnobrązowy
Malujemy
w
obszarze
włosów,
na warstwie powstaje rysunek

Zmieniając tryb warstwy możemy dodatkowo
uzyskad bardzo interesujące efekty:
Zmiana trybu warstwy włosy z pokrywanie
na kolor da w efekcie:

Rysunek 72
Rysunek 75

16.

Efekt:
Zmiana na suma

Rysunek 73

17.

Kolejna warstwa to: kolor tła –
wybieramy kolor …i malujemy.

Rysunek 76

Efekt koocowy:

Rysunek 74
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