
Fotografujemy twarze

Na pocz¹tku nale¿y odpowiednio sfotografowaæ twarz,

lub kilka. Modelami mog¹ byæ nasi znajomi, lub... my sami.

Oœwietlenie musi byæ delikatnie rozproszone, przednio-

-górne – takie œwiat³o zapewnia jednakow¹ jasnoœæ obu

po³ówek twarzy. G³owa fotografowanej osoby powinna byæ

w pozycji pionowej, bez ¿adnych przechy³ów i obrotów.

Do wykonania prezentowanych zdjêæ testowych zasto-

sowa³em œwiat³o wype³niaj¹ce z lamp sufitowych, oœwie-

tlaj¹cych salê lekcyjn¹. Kilka rzêdów lamp gwarantuje

niemal idealne rozproszenie œwiat³a w ca³ym wnêtrzu.

T³em by³a jednolita powierzchnia œciany. U¿y³em cyfrowej

lustrzanki Canon EOS 300D z obiektywem Canon 70-200

mm f/4 L USM, ustawionym na ogniskow¹ 94 mm. Przy ist-

niej¹cym dla tego modelu przeliczniku ogniskowych 1.6x

da³o to ekwiwalentn¹ w formacie ma³oobrazkowym ogni-

skow¹ obiektywu portretowego 150 mm. Taka ogniskowa

gwarantuje prawid³owe odwzorowanie kszta³tu i proporcji

twarzy. 

Twarze fotografowa³em przy czu³oœci ISO 400, czasie eks-

pozycji 1/5 s i przys³onie f/4. Czas 1/5 s narzuca zastosowa-

nie statywu w celu unieruchomienia aparatu fotograficz-

nego (przy niestabilizowanej optyce najd³u¿szy bezpieczny

czas ekspozycji przy ogniskowej 150 mm do zdjêæ robio-

nych „z rêki” wynosi 1/150 s). U¿y³em statywu Manfrotto 055

z g³owic¹ joistickow¹ 222. Statyw ten gwarantuje doskona-

³¹ stabilnoœæ, a g³owica kulowa 222 – nies³ychan¹ wygodê

i szybkoœæ ustawiania aparatu fotograficznego. Aparat wy-

zwala³em zdalnie, by unikn¹æ drgañ spowodowanych wci-

skaniem spustu migawki palcem. Osoba fotografowana

siedzia³a spokojnie i stara³a siê nie ruszaæ.

Pozowa³y mi dwie uczennice szko³y œredniej – Marta

(blondynka) i Kasia (szatynka). Obie mia³y bardzo ³adne,

symetryczne twarze i ró¿ne fryzury. Zapragn¹³em te¿ sam

staæ siê „królikiem doœwiadczalnym” i wykona³em auto-

portret. Stara³em siê byæ jak najbardziej asymetryczny –

nieco przekrzywi³em g³owê i na dodatek zrobi³em minê.

Tworzymy symetryczne portrety 

Do obróbki zdjêæ zastosowa³em program Photoshop CS

– identycznie procedura wygl¹daæ bêdzie w przypadku

Photoshopa 7, 6 i 5. Kolejnoœæ czynnoœci by³a nastêpuj¹ca:

podzia³ twarzy na po³ówki, wykonanie lustrzanych odbiæ

poszczególnych po³ówek, z³o¿enie nowych twarzy z po³ó-

wek „prawych” i „lewych”.
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Zabawmy siê i zobaczmy, co siê

stanie, gdy rozdzielimy pozornie sy-

metryczn¹ twarz na po³ówki i zmon-

tujemy z nich odrêbne twarze. Jedn¹

twarz z prawych, a drug¹ z lewych

po³ówek. 

Marta Kasia Autor

Testowe zdjêcia twarzy. Na pierwszy rzut oka trudno za-
uwa¿yæ asymetriê obu jej po³ówek. Na pewno Kasia ma

asymetryczn¹ fryzurê, podobnie jak autor artyku³u. 
Najbardziej symetryczna wydaje siê twarz Marty. Pod-

kreœla to fryzura, ubiór i mimika.

PORTRETY
z po³ówek twarzy



Podzia³ twarzy na po³ówki
Z palety narzêdziowej wybieramy narzêdzie Kadrowanie.

Klikamy nañ i wówczas strza³ka kursora myszki staje siê symbo-

lem ramki kadruj¹cej. Przesuwamy myszk¹ narzêdzie na

punkt pocz¹tkowy zaznaczenia na zdjêciu. W wybranym

punkcie zdjêcia naciskamy lewy klawisz myszki i przesuwaj¹c

narzêdzie przez poruszanie myszk¹ zaznaczamy ramkê za-

znaczenia. Puszczamy lewy klawisz myszki i uzyskujemy pro-

stok¹tny, podœwietlony wybrany fragment obrazu. 

Mo¿emy zmieniaæ po³o¿enie ca³ego zaznaczonego

fragmentu naprowadzaj¹c myszk¹ kursor na wnêtrze ram-

ki, wciskaj¹c lewy klawisz myszki i przesuwaj¹c ca³oœæ w do-

wolne miejsce. Przesuniêty prostok¹t zatrzyma siê w miej-

scu, gdzie puœcimy lewy klawisz myszki. Mo¿emy te¿ zmie-

niaæ wymiary prostok¹ta. Naje¿d¿amy na bok, wciskamy

lewy klawisz myszki i przesuwamy bok wedle uznania. Zmie-

nia siê wówczas wymiar boku prostopad³ego do przesuwa-

nego. Koniec manewru nastêpuje wówczas, gdy puœcimy

lewy klawisz myszki. Gdy kursor znajdzie siê od zewn¹trz za-

znaczonego pola, pozwala po wciœniêciu lewego klawisza

myszki dowolnie obracaæ zaznaczeniem. 

By uzyskaæ wiêksz¹ dok³adnoœæ kadrowania warto

zmieniæ Widok na Rzeczywist¹ wielkoœæ. Wówczas

z ogromn¹ precyzj¹ kontrolujemy po³o¿enie linii wyzna-

czaj¹cych po³ówkê twarzy. 

Zatwierdzamy wielkoœæ kadrowania i jego po³o¿enie

wciskaj¹c klawisz Enter. Wówczas na ekranie pozostaje

tylko wybrany fragment obrazu. 

Aby zapisaæ uzyskan¹ po³ówkê twarzy, wchodzimy do

menu Plik i klikamy Zapisz jako. Wybieramy nazwê pliku

(w naszym przypadku Kasia LL – czyli lewa, oryginalna

po³ówka) i format zapisu – JPG albo TIF, po czym klikamy

Zapisz. 
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Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem Enter na ekranie pojawia siê
wybrana po³ówka twarzy.

Po³ówkê twarzy zapisujemy poprzez polecenie Zapisz jako.
Okreœlamy nazwê pliku i wybieramy format 
zapisu (JPG, TIF).

U¿ycie narzêdzia Kadrowanie.

Wybór opcji Rzeczywista wielkoœæ pozwala na wiêksz¹ dok³adnoœæ
kadrowania.

KROK 1



Wykonanie lustrzanego odbicia po³ówki twarzy
Kolejnym etapem naszego eksperymentu bêdzie odwró-

cenie stronami lewej po³ówki twarzy (LL), by uzyskaæ praw¹

po³ówkê nowej twarzy – LP. Wchodzimy do menu Obrazek,

odnajdujemy Obróæ obszar roboczy, a potem Odwróæ ob-

szar roboczy poziomo. Po klikniêciu na Odwróæ obszar ro-

boczy poziomo ukazuje siê nam prawa po³ówka twarzy

z odwróconej lewej po³ówki, czyli Kasia LP. Zapisujemy uzy-

skany obraz pod nazw¹ Kasia LP – postêpujemy przy tym

identycznie jak przy zapisie obrazka Kasia LL. Obie po³ówki

twarzy zapisujemy w tym samym folderze.

Z³o¿enie nowej twarzy
Z dwóch po³ówek – lewej oryginalnej i prawej, uzyska-

nej przez jej lustrzane odbicie, sk³adamy now¹ twarz. Na-

zywamy j¹ Kasia L – czyli twarz Kasi z³o¿ona z dwóch „le-

wych” po³ówek. 

Najpierw musimy utworzyæ Nowy dokument. Okreœlamy

jego rozmiar tak, by dok³adnie zmieœci³ obie po³ówki twa-

rzy i mia³ tak¹ sam¹ rozdzielczoœæ jak obrazki sk³adowe.

Wymiary po³ówki twarzy znajdujemy klikaj¹c Wielkoœæ ob-

razka w menu Obrazek. W naszym przypadku rozmiar ob-

razka wynosi 10.78 x 23.71 cm. Dokument, w którym zmon-

tujemy dwie po³ówki twarzy, bêdzie dwukrotnie szerszy,

czyli jego wymiary wynios¹: 21.56 cm (Szerokoœæ) x 23.71

cm (Wysokoœæ) przy rozdzielczoœci 180 pikseli/cal. 

W menu Plik klikamy Nowy. W ukazuj¹cym siê oknie No-

wy dokument wpisujemy Nazwê, Szerokoœæ, Wysokoœæ

i Rozdzielczoœæ nowego dokumentu. Po zatwierdzeniu przy-

ciskiem OK ukazuje siê w oknie programu nowy dokument

o nazwie Kasia L i ustalonych wczeœniej parametrach. 

W nowym dokumencie umieszczamy po³ówki twarzy.

W tym celu klikamy na menu Plik. Potem klikamy Otwórz

i znajdujemy folder z przygotowanymi po³ówkami twarzy

Kasia LL i Kasia LP. Wciskamy przycisk Ctrl i zaznaczamy oba

pliki naje¿d¿aj¹c na nie po kolei kursorem myszy i wciskaj¹c
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Wymiary po³ówki twarzy znajdu-
jemy klikaj¹c Wielkoœæ obrazka
w meny Obrazek.

Aby utworzyæ z³o¿enie twarzy z obu po³ówek, najpierw w menu Plik
klkamy Nowy.

W oknie Nowy dokument wpisujemy Nazwê, Szerokoœæ, Wysokoœæ
i Rozdzielczoœæ nowego dokumentu.

KROK 3

Aby stworzyæ lu-
strzane odbicie po-
³ówki twarzy, wcho-
dzimy w menu Obra-
zek, odnajdujemy
Obróæ obszar robo-
czy i wybieramy po-
lecenie Obróæ obszar
roboczy poziomo. 

KROK 2



lewy klawisz myszy. Po zaznaczeniu obu klikamy przycisk

Otwórz. W oknie programu ukazuj¹ nam siê: Nowy doku-

ment Kasia L oraz dwie po³ówki twarzy Kasia LL i Kasia LP. 

W palecie narzêdzi wybieramy, naje¿d¿aj¹c i klikaj¹c

lewym klawiszem myszki, narzêdzie Przesuniêcie. Ruchem

myszki naje¿d¿amy narzêdziem Przesuniêcie na po³ówkê

twarzy. Klikamy lewym klawiszem myszki dwa razy i przesu-

wamy po³ówkê do Nowego dokumentu Kasia L. Puszcze-

nie lewego klawisza myszki oznacza pozostawienie prze-

niesionej po³ówki twarzy w nowym dokumencie. To samo

robimy z drug¹ po³ówk¹. Dziêki dopasowaniu formatu go-

towego dokumentu do formatów po³ówek nie ma potrze-

by dodatkowego przesuwania fragmentów twarzy. Otrzy-

mujemy od razu gotowy obraz prawid³owo z³o¿ony.

Teraz mo¿emy powróciæ do okna Rozmiar obrazka by

okreœliæ format wydruku lub odbitki. Pamiêtajmy. by niezale¿-

nie od formatu rozdzielczoœæ wynosi³a 300 dpi/cal. Potem

zapisujemy uzyskany obraz stapiaj¹c warstwy. Stapianie

warstw oznacza znak ostrzegawczy z wykrzyknikiem.

Jeœli chcemy bawiæ siê dalej, ponownym otwarciu pli-

ku mo¿emy poprawiæ ostroœæ, tonalnoœæ i barwy na goto-

wym zdjêciu. 

Przesuwamy
po³ówki tak,
aby stworzy³y
ca³¹ twarz.

W nowym dokumencie umieszczamy dwie po³ówki twarzy, poprzez
przesuniêcie ich z folderu, w którym zosta³y zapisane.

Marta L Marta (orygina³) Marta P

Kasia L Kasia (orygina³) Kasia P

Autor L Autor (orygina³) Autor P

Portrety
z prawych
i lewych po³ówek
twarzy, poœrodku
zdjêcie oryginalne. 

Jerzy Lech


