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2.6. Plakat ﬁlmowy
Teraz pokażę, jak wykonać plakat filmowy. Podczas tworzenia
plakatu zwróciłem uwagę głównie na grę świateł i cieni. Pomysłów
na plakat oczywiście może być wiele, ja wybrałem trochę mroczny
i melancholijny.
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Krok 1. Przygotowanie tła
Jako tła użyłem zdjęcia chmur. Jest to
moje ulubione tło, gdyż według mnie daje
wiele możliwości, a niewielka zmiana, na
przykład przyciemnienie, nadaje takiemu
obrazowi wyrazisty i mroczny charakter.
Otwieramy zdjęcie o nazwie Chmury.jpg
i powielamy warstwę, wybierając Warstwa/
Powiel warstwę (Layer/Duplicate Layer).
Proponuję zawsze powielać warstwę
zdjęcia, które będzie stanowiło główne tło
projektu, ponieważ w razie potrzeby bę‑
dziemy mogli zacząć modyﬁkację zdjęcia
od początku. Następnie otwieramy okno
Krzywe (Curves) — Obraz/Dopasowania/
Krzywe (Image/Adjustments/Curves) —
i chwytając za środek krzywej, przeciągamy
ją w dół, jak pokazano na zdjęciu obok.
Ctrl+O (Otwórz)
Ctrl+J (uaktywnia opcję Powiel warstwę)
Ctrl+M (uaktywnia okno dialogowe Krzywe)

Krok 2. Tajemnicza poświata
Pozostając na przyciemnionej warstwie
chmur, z menu górnego wybieramy Filtr/
Rozmycie/Rozmycie gaussowskie (Filter/
Blur/Gaussian Blur). W oknie dialogowym
ustawiamy Promień (Radius) na 35 pikseli
i zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie
zmieniamy Tryb mieszania (Blend Mode)
na Ostre Światło (Hard Light), co pozwoli
na uzyskanie efektu takiego jak na zdjęciu
obok.
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Krok 3. Zmiana koloru tła
Aby plakat kojarzył się ze starym ﬁlmem,
trzeba wybrać inny kolor tła, na przykład
sepię. Można to zrobić oczywiście na wiele
sposobów. Proponuję utworzyć nową war‑
stwę i za pomocą narzędzia Wiadro z farbą
(Paint Bucket Tool) wypełnić ją kolorem
#9e�b0�. Na koniec wystarczy zmienić
Tryb mieszania (Blend Mode) na Kolor
(Color). Jeżeli chcemy, aby odcień był inny,
wystarczy zmienić krycie lub ponownie
zamalować warstwę innym odcieniem.
Shift+G (uaktywnia narzędzie Wiadro
z farbą)

Krok 4. Drobna kosmetyka tła
Na panelu Warstwy (Layers) wybieramy
Dodaj styl warstwy (Add a layer style)
i przechodzimy do zakładki Nałożenie
koloru (Color Overlay), gdzie zmieniamy
kolor na #0�09�9 i zmniejszamy Krycie
(Opacity) do ok. 20%. Zatwierdzamy
zmiany przyciskiem OK. Uzyskaliśmy
w ten sposób przechodzenie koloru sepii
w delikatną niebieską poświatę.
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Krok 5. Usuwanie tła — etap 1.
Kolejnym krokiem będzie dodanie pałacu
do plakatu. Przedtem jednak należy
wyodrębnić pałac i usunąć tło. Otwieramy
zatem zdjęcie o nazwie Pałac.jpg i klikamy
dwukrotnie na warstwie Tło w panelu
Warstwy (Layers), aby ją odblokować. Po‑
jawi się okno Nowa warstwa (New Layer),
w którym klikamy OK. Teraz warstwa jest
gotowa do edycji. Wybieramy narzędzie
Różdżka (Magic Wand Tool), w jego gór‑
nym menu zmieniamy zakres Tolerancja
(Tolerance) na 9 i zaznaczamy na zdjęciu
jasne tło, czyli chmury. Po zaznaczeniu
naciskamy klawisz Delete w celu usunięcia
tła oraz wybieramy z menu Zaznacz/Usuń
zaznaczenie (Select/Deselect).
W (uaktywnia narzędzie Różdżka)
Ctrl+D (uaktywnia opcję Usuń zaznaczenie)

Krok 6. Usuwanie tła — etap 2.
Wybieramy narzędzie Lasso wielokątne
(Polygonal Lasso Tool) i ustawiamy Wtapianie (Feather) na 0 pikseli. Następnie
obrysowujemy pałac i odwracamy zazna‑
czenie, wybierając Zaznacz/Odwrotność
(Select/Inverse). Naciskamy klawisz Delete
i pozbywamy się zaznaczenia, wybierając
Zaznacz/Usuń zaznaczenie (Select/Deselect). Teraz możemy już za pomocą narzę‑
dzia Przesunięcie (Move Tool) przenieść
zdjęcie do projektu.
Shift+L (uaktywnia narzędzie Lasso
wielokątne)
Shift+Ctrl+I (uaktywnia opcję Zaznacz
odwrotność)
V (uaktywnia narzędzie Przesunięcie)
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Krok 7. Dopasowanie pałacu do
projektu
Po przeniesieniu pałacu do projektu wy‑
bieramy Edycja/Przekształcanie swobodne
(Edit/Free Transform), a następnie usta‑
lamy w górnym menu szerokość na 97%,
a wysokość na 82%. Na końcu umieszcza‑
my pałac, jak pokazano na zdjęciu obok.
Ważne jest, aby warstwa z pałacem znajdo‑
wała się poniżej warstwy z kolorem, który
daje efekt sepii, gdyż w innym wypadku
będziemy musieli zmienić kolorystykę
pałacu, by pasowała do projektu.
Ctrl+T (uaktywnia opcję Przekształcanie
swobodne)

Krok 8. Edycja i wtapianie pałacu
Przyjmijmy, że pałac powinien mieć
bardziej tajemniczy wyraz. Wywołuje‑
my okno dialogowe o nazwie Krzywe
(Curves) — Obraz/Dopasowania/Krzywe
(Image/Adjustments/Curves). Przekształ‑
camy w nim wykres, jak widać na zdjęciu
obok, i zatwierdzamy przyciskiem OK.
Następnie delikatnie zasłonimy dolną
część pałacu, ponieważ to miejsce będzie
później potrzebne na wstawienie tytułu
ﬁlmu. Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt,
klikamy na panelu Warstwy (Layers) ikonę
Utwórz maskę warstwy (Add layer mask).
Ponieważ zdjęcie zniknęło, odsłaniamy je,
wybierając narzędzie Gradient (Gradient
Tool); z menu narzędzia znajdującego się
na górze wybieramy Gradient liniowy
(Linear Gradient) i stopniowo odsłaniamy
zdjęcie, jak pokazano na rysunku obok.
Ctrl+M (uaktywnia okno dialogowe Krzywe)
G (uaktywnia narzędzie Gradient)
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Krok 9. Drzewo
Otwieramy zdjęcie o nazwie Drzewo.
jpg i z palety z narzędziami wybieramy
narzędzie Różdżka (Magic Wand Tool).
Następnie klikamy na białym tle; ponieważ
zaznaczony został tylko fragment zdjęcia,
z głównego menu wybieramy Zaznacz/
Podobne (Select/Similar). Teraz mamy już
pewność, że zostało zaznaczone całe tło.
Interesuje nas drzewo, zatem odwracamy
zaznaczenie, wybierając Zaznacz/Odwrotność (Select/Inverse), a następnie Warstwa/
Nowa/Warstwa przez wycinanie (Layer/
New/Layer via Cut). Tak przygotowane
drzewo przenosimy do projektu.
W (uaktywnia narzędzie Różdżka)
Shift+Ctrl+I (uaktywnia opcję Zaznacz
odwrotność)
Shift+Ctrl+J (uaktywnia opcję Warstwa
przez wycinanie)

Krok 10. Rozmieszczenie
i dopasowanie drzew
Wybieramy z menu Edycja/Przekształcanie
swobodne (Edit/Free Transform). Przytrzy‑
mując wciśnięty klawisz Shift, chwytamy
za jeden z rogów zdjęcia i dopasowujemy
je do projektu. Po dopasowaniu drzewa
zmieniamy Tryb mieszania (Blend Mode)
na Ciemniej (Darken). Powielamy zdjęcie,
wybierając Warstwa/Powiel warstwę (Layer/Duplicate Layer), i przeciągamy je na
drugą stronę projektu. Następnie klikamy
Edycja/Przekształć/Odbij w poziomie (Edit/
Transform/Flip Horizontal). Na koniec
wybieramy narzędzie Gumka (Eraser Tool)
i usuwamy pojedyncze gałęzie. Robimy
to, ponieważ w projekcie znacznie lepiej
wyglądają dwa różne drzewa niż jedno
powielone.
Ctrl+T (uaktywnia opcję Przekształcanie
swobodne)
Ctrl+J (uaktywnia opcję Powiel warstwę)
E (uaktywnia narzędzie Gumka)
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Krok 11. Dodanie twarzy bohatera
Otwieramy zdjęcie o nazwie Postać.jpg
i przenosimy je do projektu. Za pomocą
opcji Edycja/Przekształcanie swobodne
(Edit/Free Transform) dopasowujemy
wielkość zdjęcia do projektu. Oczywiście
umieszczamy zdjęcie poniżej warstwy
z pałacem. Możemy też umieścić to
zdjęcie powyżej, ale wówczas będziemy
musieli dodatkowo wtopić w tło dolną
część postaci.
V (uaktywnia narzędzie Przesunięcie)
Ctrl+T (uaktywnia opcję Przekształcanie
swobodne)

Krok 12. Wtapianie postaci w tło
Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt,
klikamy na panelu Warstwy (Layers)
ikonę Utwórz maskę warstwy (Add layer
mask). Zmieniamy narzędzie na Pędzel
(Brush Tool) i stopniowo odkrywamy twarz,
uzyskując efekt zbliżony do pokazanego
na zdjęciu obok. Jeśli odsłoniliśmy te frag‑
menty zdjęcia, które powinny być zakryte,
wystarczy zmienić kolor narzędzia na
czarny i je zakryć.
B (uaktywnia narzędzie Pędzel)
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Krok 13. Dodanie napisu
Na koniec zmniejszamy Krycie (Opacity) do ok. 85%. Uzyskaliśmy delikatne
wtopienie postaci w tło. Następnie z palety
z narzędziami wybieramy Tekst (Horizontal Type Tool), a na panelu Typografia
(Character) ustawiamy czcionkę Hurricane
o wielkości 49 pkt. Ustawiamy Skalowanie
w pionie (Vertically scale) i Skalowanie
poziome (Horizontally scale) na 100%.
Zmieniamy parametr Ustaw światło dla
zaznaczonych znaków (Set the tracking for
the selected characters) na 120. Kolor teks‑
tu nie ma znaczenia, gdyż w późniejszym
kroku nałożymy na tekst gradient. Mając
tak przygotowane narzędzie, możemy wpi‑
sać nazwisko bohatera: Tomasz Gądek.
T (uaktywnia narzędzie Tekst)

Krok 14. Edycja napisu
Na panelu Warstwy (Layers) wybieramy
Dodaj styl warstwy/Nałożenie gradientu (Add a layer style/Gradient Overlay).
Zwiększamy Krycie (Opacity) do 100%,
wybieramy gradient o nazwie Czarny, Biały
(Black, White), ustawiamy Kąt (Angle) na
90°, a Skala (Scale) na 106%. Przechodzimy
do zakładki Cień (Drop Shadow), gdzie
wybieramy kolor #000000, natomiast
parametry Odległość (Distance), Rozpiętość (Spread) i Rozmiar (Size) ustawiamy
odpowiednio na 0 pikseli, 18% i 98 pikseli.
Zatwierdzamy ustawienia przyciskiem OK.
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Krok 15. Tytuł ﬁlmu
Z palety z narzędziami wybieramy narzę‑
dzie Tekst (Horizontal Type Tool), a na
panelu Typografia (Character) ustawiamy
Rozmiar Czcionki (Font Size) na 71 pkt
oraz zmieniamy parametr Ustaw światło
dla zaznaczonych znaków (Set the tracking
for the selected characters) na 200. Teraz
wpisujemy tytuł ﬁlmu; w tym przypadku
jest to Empty House.
T (uaktywnia narzędzie Tekst)

Krok 16. Kosmetyka napisu
Na panelu Warstwy (Layers) wybieramy
Dodaj styl warstwy/Nałożenie gradientu (Add a layerstyle/Gradient Overlay).
Zmieniamy jedynie parametr Skala (Scale)
na 100%. Przechodzimy do zakładki Faseta
i płaskorzeźba (Bevel and Emboss). Zazna‑
czamy opcję Kierunek (Direction), Strzałka
w Górę (Up) oraz ustawiamy parame‑
try Rozmiar (Size) na 5 pikseli, Zmiękcz
(Soften) na 0 pikseli, Kąt (Angle) na 120°,
a Wysokość (Altitude) na 30°. Na koniec
wprowadzone zmiany zatwierdzamy przy‑
ciskiem OK.
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Krok 17. Ostateczny efekt
Tak powinien wyglądać ostateczny efekt.
Można oczywiście na tym etapie zmienić
kolorystykę zdjęcia, czcionkę czy nawet
dodać kolejne zdjęcia. Zachęcam do ekspe‑
rymentowania, gdyż jest to najlepsza me‑
toda uczenia się programu oraz sposobów
wyrażania artystycznych emocji.
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