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CYFROWA RENOWACJA I RETUSZ
ARCHIWALNYCH FOTOGRAFII
Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia dotycz¹ce cyfrowego retuszu i renowacji archiwalnych fotografii przy u¿yciu programu GIMP. Dokonano klasyfikacji usterek
wystêpuj¹cych na archiwalnych zdjêciach. Ponadto opisano opracowane procedury i zastosowane narzêdzia przy retuszu zdjêcia z rodzinnego albumu.

IMPLIKACJE TERMINOLOGICZNE
W klasycznym ujêciu retusz to metody wprowadzania zmian, których zadaniem
jest usuniêcie wad obrazu fotograficznego (drobne plamki po py³kach, rysy, zadrapania). Dzia³ania, które podejmowa³ fotograf retuszuj¹c materia³ obejmowa³ zarówno
metody chemiczne, mechaniczne oraz metody polegaj¹ce na nak³adaniu farb.
Pierwszy znany retusz zosta³ przeprowadzony w 1860 r. i dotyczy³ zdjêcia Abrahama Lincolna. Zastosowano tutaj ma³o wyrafinowan¹ metodê  aby poprawiæ posturê
prezydenta Stanów Zjednoczonych jego tu³ów zast¹piono cia³em z portretu polityka
Johna C. Calhouna (rys. 1).

Rys. 1. Zdjêcia po retuszu przedstawiaj¹ce Abrahama Lincolna i zdjêcie ród³owe
1)
2)

Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska; Katedra Informatyki, Wy¿sza Szko³a Umiejêtnoci
w Kielcach.
Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
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Upowszechnienie terminów retusz i renowacja zatar³o ich w³aciwe znaczenie. Pojêcia te nie s¹ precyzyjnie zdefiniowane w literaturze polskiej. Czêsto u¿ywa siê ich
zamiennie na okrelenie tego samego procesu. Powoduje to pewne nieporozumienia
terminologiczne.
S³owo renowacja pochodzi od ³aciñskiego renovatio  co dawniej znaczy³o odnawianie ³¹k i pastwisk, a obecnie termin ten jest stosowany na okrelenie procesów
odnowienia, odwie¿enia czego [Dubisz 2006]. Synonimem tego s³owa jest rekonstrukcja, z ³aciñskiego construo  zestawiam, sk³adam czêci w ca³oæ i oznacza «odtworzenie czego na podstawie zachowanych fragmentów, szcz¹tków, przekazów itp.;
te¿: rzecz odtworzona» [Dubisz 2006]. Pojêcie to najczêciej jest u¿ywane w architekturze na okrelenie dzia³añ zwi¹zanych z odbudow¹ zabytków, a jest stosowane zamiennie z takimi s³owami jak: restauracja, odbudowa.
W naukach informatycznych terminy renowacja i rekonstrukcja pojawiaj¹ siê przy
omawianiu algorytmów przetwarzania obrazów i dokumentów. Prace nad algorytmami
umo¿liwiaj¹cymi rekonstrukcjê zniszczonych materia³ów przy pomocy komputera wci¹¿
s¹ rozwijane. Algorytmy te szczególnie sprawdzaj¹ siê w archeologii, kryminalistyce
czy medycynie [Tadeusiewicz 1997]. Z sukcesem s¹ stosowane do odtworzenia brakuj¹cych elementów np. na staro¿ytnych przedmiotach (rys. 2).

Rys. 2. Próba rekonstrukcji malowide³ ze cian grobowca w Dolinie Królów

Renowacja materia³ów fotograficznych jest wspomagana retuszem. Proces ten
umo¿liwia poprawienie, czy te¿ wyeksponowanie po¿¹danych elementów i usuniêcie
zbêdnych.
Etymologia s³owa retusz pochodzi od francuskiego retouche i oznacza ono:
1. wykoñczenie, poprawka, uzupe³nienie gotowego rysunku, obrazu;
2. mechaniczne lub chemiczne poprawienie negatywu lub pozytywu fotograficznego
przez usuniêcie zbêdnych lub uwypuklenie istotnych szczegó³ów; retuszowanie;
3. ostateczna korekta stylistyczna rêkopisu, wykoñczenie jakiego utworu, tekstu
[Bañko 2005].
Retusz definiowany jest równie¿ jako: drobna poprawka wykonana na ukoñczonym ju¿ dziele plast., polegaj¹ca na domalowaniu, przemalowaniu lub stonowaniu; r.
konserwatorski polega na uzupe³nieniu ubytków w oryginale [Encyklopedia PWN 2010].
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W jêzyku angielskim s³owo retusz rozumiane jest jako ulepszanie czego poprzez
dodawanie lub edytowanie szczegó³ów lub usuwanie skaz. W przypadku tworzenia
zdjêæ portretowych wykonywany retusz s³u¿y³ upiêkszaniu twarzy poprzez niwelowanie
zmarszczek, usuwaniu niedoskona³oci skóry, np. piegów, krostek. Trend ten dotrwa³ do
naszych czasów, szczególnie w przygotowywaniu portretów kobiet i mê¿czyzn.
Wspó³czenie retusz jest niezbêdn¹ czêci¹ procesów edytorskich ilustrowanych
czasopism i wydawnictw albumowych. Prawie ka¿de zdjêcie aktora czy polityka,
oddawane do publikacji jest wczeniej ulepszane, poprzez usuniêcie zbêdnych elementów a podkrelenie innych. Jest to tzw. kolejny poziom zdjêcia, mo¿liwy miêdzy innymi, dziêki algorytmowi firmy Kodak opatentowanej w 1996 roku pod nazw¹
Technika klonowania dla cyfrowego retuszu obrazu [Cok 1996]. Dziêki tej technice
intensywnie zaczê³y siê rozwijaæ programy do cyfrowego retuszu, takie jak Photoshop, CorelPaint i inne. Obecnie wiêkszoæ edytorów grafiki bitmapowej posiada w
swoim arsenale narzêdzie o nazwie kloner. To w³anie dziêki niemu mo¿liwe jest
retuszowanie skaz skórnych poprzez kopiowanie po¿¹danych pikseli z obrazu i wstawianie ich w miejsce skazy.

Rys. 3. Przyk³ad u¿ycia narzêdzia o nazwie kloner

W dobie powszechnej komputeryzacji wiêkszoæ dzia³añ cz³owieka równie¿ metody retuszu zosta³o zrewolucjonizowanych. Rozwój grafiki bitmapowej, sposobów zapisu oraz kompresji obrazu uzyskiwanego przy skanowaniu obiektów istniej¹cych w wersji analogowej (stare fotografie, negatywy i slajdy), programów i
narzêdzi do ich ogl¹dania oraz obróbki spowodowa³, ¿e obecnie klasyczne metody
retuszu zosta³y zast¹pione przez metody wykorzystuj¹ce technologie komputerowe [Savchenko 2002].
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OPIS TYPOWYCH USZKODZEÑ ARCHIWALNYCH MATERIA£ÓW
FOTOGRAFICZNYCH
Fotograficzne materia³y archiwalne mo¿na podzieliæ na te, które zachowa³y siê w
postaci odbitek fotograficznych oraz klisz2. Odbitki w przewa¿aj¹cej wiêkszoci wystêpuj¹ w postaci odbitek na papierze lub wydruku w albumach oraz prasie, rzadziej
jako zdjêcia na porcelanie (stosowane g³ównie na pomnikach nagrobnych).
Uszkodzenia archiwalnych materia³ów fotograficznych w postaci odbitek wykonanych na papierze mo¿na podzieliæ na trwa³e oraz usuwalne. Do uszkodzeñ trwa³ych nale¿¹:
 porwanie zdjêcia, rys. 4.a), lub urwanie czêci zdjêcia (uszkodzenie elementów
drugoplanowych, np. t³a oraz obiektów pierwszoplanowych, np. fragmentu postaci);
 widoczna faktura papieru, rys. 4.b);
 zadrapanie ostrymi narzêdziami, rys. 4.c) [Montusiewicz 2008];
 pomazania tuszem d³ugopisu lub flamastrem, rys. 5.a);
 ziarnistoæ, rys. 5.b);
 odprysk emulsji na skutek za³amania zdjêcia, rys. 5.c);
 rysy na negatywie powsta³e w aparacie fotograficznym, rys. 6.a);
 plamy po zamoczeniach lub w czasie robienia odbitek  piercienie Newtona, rys. 6.b);
 odbite py³ki lub w³osy w trakcie robienia odbitki, rys. 6.c);
 przebarwienie fragmentu zdjêcia na skutek nieprawid³owego przebiegu procesu
utrwalania;
 ma³e, okr¹g³e jasne obszary powstaj¹ce jako efekt wystêpowania wad w emulsji
filmu (malutkie dziurki), b¹d podczas obróbki filmu (powstanie pêcherzyków powietrza);
 odciski palców.
a)

b)

c)

Rys. 4. Przyk³adu uszkodzeñ zdjêcia: a) podarcie; b) widoczna faktura papieru; c) zadrapanie
1

Klisza fotograficzna nazywana jest równie¿ b³on¹ fotograficzn¹. W wiêkszoci opracowañ powiêconych fotografii u¿ywa siê jednak tego pierwszego pojêcia.
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c)

Rys. 5. Przyk³ady uszkodzeñ zdjêcia : a) poplamienie; b) ziarnistoæ; c) odprysk emulscji
a)

b)

c)

Rys. 6. Przyk³ady uszkodzeñ zdjêcia: a) równoleg³e rysy powsta³e przez zarysowanie
w aparacie; b) plama przypominaj¹ca piercieñ Newtona; c) py³ki i w³osek

G³ówne uszkodzenia usuwalne, to:
 przyklejony kurz oraz paprochy;
 w³osy, które przywar³y do powierzchni na skutek naelektryzowania;
 zagiêcia powsta³e podczas nieostro¿nego obchodzenia siê z materia³em fotograficznym [Montusiewicz 2008].

RENOWACJA I RETUSZ MATERIA£ÓW ARCHIWALNYCH







Proces renowacji przebiega zazwyczaj wed³ug ustalonych etapów:
okrelenie obszarów uszkodzeñ,
okrelenie wymiarów docelowych zdjêcia i rozdzielczoci,
ustawienie parametrów skanowania,
wstêpne skanowanie,
zastosowanie filtrów eliminuj¹cych uszkodzenia zdjêcia [Fitzgerald 2008],
skanowanie w³aciwe.
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Zaznaczyæ jednak trzeba, i¿ etapy te powinny byæ dostosowane do rodzaju rekonstruowanego materia³u. Inaczej powinno siê postêpowaæ w przypadku fotografii lekko
uszkodzonych a inaczej w przypadku du¿ych ubytków.
Poprawna renowacja materia³u umo¿liwia wykonanie skutecznego retuszu. Procesy te uzupe³niaj¹ siê. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e retusz zdjêcia archiwalnego musi byæ
poprzedzony analiz¹ posiadanego materia³u. Po pierwsze nale¿y zakwalifikowaæ zdjêcie
do okresu historycznego aby dalsze dzia³ania nie spowodowa³y odrealnienia tego co tam
zosta³o utrwalone. Oszacowanie zakresu koniecznych (niezbêdnych) prac do wykonania. Dobór stosownych narzêdzi do wykonania retuszu. Wykonanie w³aciwego retuszu.
Wiêkszoæ procesów pracy (workflow) zwi¹zanych z cyfrowym retuszem zaleca
nastêpuj¹ce etapy:
 wykadrowanie obrazu;
 korekcja balansu bieli, ekspozycji, nasycenia barw;
 korekcja kontrastu przy u¿yciu krzywych;
 wydobycie cieni, podwietlenia;
 ponowna modyfikacja nasycenia barw w poszczególnych kana³ach (RGB) obrazu;
 zmiana trybu mieszania i maskowania warstw (Kelby 2008);
 Wyostrzanie.

PRZYK£AD REALIZACJI RENOWACJI I RETUSZU CZARNO-BIA£EJ
FOTOGRAFII ARCHIWALNEJ
Do przeprowadzenia renowacji i retuszu pos³u¿y³a mocno uszkodzona fotografia
rodziny G³ogowskich (rys. 7). Fotografia zosta³a wykonana w pierwszej po³owie XX
wieku w kolorze sepii. Zdjêcie posiada wielu ró¿nych uszkodzeñ i niedoskona³oci:
odpryski emulsji na skutek za³amañ fotografii, liczne plamki, zabrudzenia i osadzone
py³ki, przebarwienie jednej z twarzy z powodu z³ego utrwalenia, rozmazanie konturów
i nieostroæ rysów postaci, utratê kontrastu. Poza tym zdjêcie nie posiada prawego
górnego rogu, przez co zosta³a uszkodzona równie¿ czêæ twarzy dziewczynki.

Rys. 7. Zdjêcie rodziny G³ogowskich wykonane oko³o 1935 r.
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Rekonstrukcjê a nastêpnie retusz fotografii wykonano stosuj¹c bezp³atny program
GIMP, który zawiera wiele zaawansowanych narzêdzi do edycji obiektów grafiki bitmapowej [Gajda 2008].
Celem retuszu zdjêcia jest uzyskanie obrazu o tym samym rozmiarze (9 x 13 cm) w
postaci wydruku, a tak¿e umieszczenie go w elektronicznym albumie. Zdjêcie zaimportowano do programu GIMP za pomoc¹ skanera z rozdzielczoci¹ skanowania 300 dpi
i zapisano je w formacie TIFF. Po wczytaniu pliku do programu GIMP zdjêcie zosta³o
zapisane w wewnêtrznym formacie programu. Poni¿ej podano kolejne fazy wykonywania rekonstrukcji i retuszu ilustruj¹c je stosownymi zdjêciami:
1. Digitalizacja fotografii.
2. Uzyskanie bardziej nasyconego i ¿ywego wygl¹du zdjêcia.
W tym celu wykorzystano nastêpuj¹ce narzêdzia: Filtry -> Uwydatnienie -> Wyostrzenie (ostroæ 10), a nastêpnie do regulacji poziomów tonalnych: Kolory -> Poziomy (poziomy wejcia: 31; 1, 14; 202).
3. Korekta brakuj¹cego t³a zdjêcia, (rys. 8).
Pierwszym krokiem by³o zduplikowanie warstwy T³o. Powsta³a w ten sposób nowa
warstwa Kopia t³o. Rekonstrukcja t³a przebiega³a trzyetapowo:
 Za pomoc¹ narzêdzia Zaznaczanie prostok¹tne zaznaczano prostok¹tny obszar
fotografii z zachowanym t³em, a nastêpnie obszar ten kopiowano w tych fragmentach zdjêciach gdzie go nie by³o (prawy górny róg). Kopiowanie powtarzano wielokrotnie;
 Za pomoc¹ narzêdzia cie¿ki zaznaczono t³o wzd³u¿ krawêdzi postaci kobiety i
dziewczynki z prawej strony zdjêcia. Nastêpnie przesuniêto zaznaczenie w miejsce gdzie t³o istnieje. Kolejnym krokiem by³o skopiowanie t³a i przesuniêcie zaznaczenia w pierwotne po³o¿enie. W ten sposób uzyskano t³o na ca³ym zdjêciu;
 Ostatnim etapem by³o wyg³adzenie ostrych krawêdzi po wielokrotnym kopiowaniu. W tym celu u¿yto narzêdzia Klonowanie. Próbkê obrazu pobiera siê z
a)

b)

Rys. 8. Rekonstrukcja t³a w urwanym fragmencie zdjêcia: a) orygina³; b) po retuszu
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wciniêtym przyciskiem Ctrl, a nastêpnie umieszcza w wybranym miejscu. Czynnoæ t¹ wykorzystuje siê do wyg³adzenia krawêdzi kopiowanego t³a.
4. Korekta za¿ó³cenia twarzy starszej kobiety, (rys. 9).
Na pocz¹tku zduplikowanio warstwê Kopia t³o i nadano jej now¹ nazwê Babcia:
 za pomoc¹ narzêdzia cie¿ki zaznaczono twarz starszej kobiety;
 kolejnym krokiem jest odwrócenie zaznaczenia Zaznaczenie -> Odwróæ i wyczyszczenie pozosta³ej czêci rysunku Edycja -> Wyczyæ oraz ponowne odwrócenie zaznaczenia;
 do usuniêcia za¿ó³cenia u¿yto narzêdzia Kolory -> Odcieñ i nasycenie (odcieñ 0,
intensywnoæ 6, nasycenie -22) oraz Rozjanienie (skala 10, intensywnoæ 10,
tryb cienie);
 ostatnim krokiem by³a zmiana ustawieñ dla warstwy (tryb  nasycenie oraz
Krycie 95).
a)

b)

Rys. 9. Korekta za¿ó³cenia twarzy kobiety: a) orygina³; b) po retuszu

5. Retusz brakuj¹cej czêci twarzy dziewczynki (rys. 10).
Pierwszym krokiem by³o zduplikowanie warstwy o nazwie Kopia t³o i przesuniêcie
jej na pocz¹tek (warstwa pierwsza). Nowej warstwie nadano nazwê Dziewczynka.
Stosuj¹c du¿e powiêkszenie twarzy dziewczynki dokonano nastêpuj¹cych czynnoci:
 istniej¹ca czêæ twarzy nie stanowi nawet jej po³owy, dlatego konieczne jest
odtworzenie po³owy twarzy i wyretuszowanie widocznych rys; do tego celu
u¿yto narzêdzia Klonowanie (skala 0,25);
 odtworzono brakuj¹c¹ czêæ twarzy poprzez odbicie istniej¹cej:
- utworzono zaznaczenie istniej¹cej czêci twarzy narzêdziem cie¿ki,
- odwrócono zaznaczenie, wyczyszczono i ponownie odwrócono zaznaczenie,
- skopiowano zaznaczenie z po³owa twarzy,
- przy u¿yciu narzêdzia Odbicie odbito wzd³u¿ osi pionowej skopiowane zaznaczenie (w ten sposób uzyskano lustrzane odbicie twarzy),
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- przesuniêto zaznaczenie dopasowuj¹c go do istniej¹cej czêci twarzy,
- zakotwiczono oderwan¹ warstwê ze skopiowanym zaznaczeniem;
 ostatnim krokiem by³o dopasowanie dwóch po³ówek twarzy do siebie i rozjanienie ca³ej twarzy, do tego celu u¿yto narzêdzi: Klonowanie oraz Rozjanienie
(intensywnoæ 10).
a)

b)

Rys. 10. Rekonstrukcja czêci twarzy dziewczynki: a) orygina³; b) po retuszu

6. Retusz wyruszeñ emulsji, pêkniêæ oraz zabrudzeñ (rys. 11).
W tym celu nale¿y powróciæ do warstwy Kopia t³o.
 do retuszu tych defektów u¿yto narzêdzia Klonowanie (skala od 0,2 do 1,2),
klonowanie nale¿y prowadziæ przy du¿ych powiêkszeniach poszczególnych fragmentach fotografii;
 ostatnim krokiem jest uzyskanie lepszego kontrastu zdjêcia za pomoc¹ narzêdzia
Filtry -> Uwydatnienie -> Wzmocnienie.
a)

b)

Rys. 11. Usuniêcie wyruszeñ emulsji zdjêcia: a) orygina³, b) po retuszu
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7. Zapisanie zdjêcia.
Po wykonaniu kompletnego retuszu fotografii zdjêcie zapisano w formacie programu GIMP, dziêki czemu zachowano zdefiniowane warstwy i historiê przebiegu procesu retuszowania, rys. 12. Nastêpnie dokonano tzw. sp³aszczenia zapisuj¹c zdjêcie
z kompresj¹ stratn¹ w formacie .jpg.
a)

b)

Rys. 12. Zdjêcie rodziny G³ogowskich: a) orygina³; b) po retuszu

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Proces przeprowadzenia retuszu powinien byæ zawsze poprzedzony starann¹ analiz¹ uszkodzeñ fotografii i opracowaniem optymalnej strategii doboru narzêdzi edycyjnych. W sytuacji, gdy zazwyczaj posiadamy tylko odbitkê fotograficzn¹, a negatyw ju¿
dawno uleg³ zniszczeniu, wykonanie retuszu uszkodzonego zdjêcia wymaga wykonania jego kopii. W tej sytuacji najlepsz¹ i jednoczenie najszybsz¹ technik¹ jest digitalizacja fotografii. Dziêki temu uzyskujemy materia³ roboczy w postaci bitmapy, a jednoczenie mo¿emy zastosowaæ programy komputerowe do edycji grafiki rastrowej, posiadaj¹ce wiele ró¿norodnych i specjalistycznych narzêdzi.
Reasumuj¹c, aby proces retuszu przebiega³ prawid³owo powinnimy zastosowaæ
nastêpuj¹ce etapy digitalizacji i edycji materia³ów fotograficznych:
 utworzenie cyfrowej wersji fotografii poprzez zeskanowanie,
 wybranie odpowiednich ustawieñ skanowania niweluj¹cych defekty kliszy,
 ustawienie odpowiedniej rozdzielczoci skanowania z uwzglêdnieniem przeznaczenia retuszowanego zdjêcia,
 zastosowanie odpowiednich filtrów na etapie skanowania,
 zapisanie zeskanowanego obrazu w formacie umo¿liwiaj¹cym bezstratne przetwarzanie zdjêcia (.tif),
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utworzenie kopii oryginalnego pliku, na wypadek nieudanego retuszu,
ustalenie uk³adu zdjêcia (pionowy, poziomy) i odpowiednie wykadrowanie obrazu,
edycja zdjêcia poprzez usuniêcie defektów (rys, kurzu, plam itp.),
dopasowanie kontrastu i zakresu tonalnego ca³ej fotografii,
usuniêcie w razie potrzeby przebarwieñ,
dopasowanie kolorystyki i zakresu tonalnego w okrelonych fragmentach obrazu w
celu wydobycia wiate³, pó³cieni, cieni i nasycenia kolorów,
 wyostrzenie ca³ego obrazu.
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DIGITAL RESTORATION AND RETOUCHING OF ARCHIVE PHOTOGRAPHS
Summary
The article presents the issues of retouching and restoration of archival photographs using
GIMP. A classification of faults occurring or archival photographs is compiled. Furthermore,
a description is given of the prepared procedures and the applied tools for retouching photos
from the family album.
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