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SISSEJUHATUS 
 

Maailma esimestel fotodel puudus üks tähtis koostisosa – värv. Tahta või mitte, on             

värvifotol inimese visuaalsele tajule suurem toime ning paneb märkama detaile, mida           

mustvalge foto puhul ei pruugi näha. Mida vanem on foto, seda suurem on tõenäosus, et               

see on mustvalge. See paneb värvifoto eelset ajalugu paratamatult tajuma kui kauget            

kadunud aega, möödanikku, millel ei ole seost tänapäevaga. Kuid maailm on olnud ikka ja              

alati sama värviline ja kirgas nagu ka päeval, millal leiutati fotograafia. 

 

Minu eesmärgiks on koloreerida 30 ajaloolist fotot Tartu linna ajaloost nii, et lõpptulemus             

näeks visuaalselt välja võimalikult ligilähedane tavapärasele tänapäevasele fotole. Teema         

ja praktilise osa valikul lähtusin enda isiklikust huvist fototöötluse ning ajaloo vastu.            

Diplomitöö teema on aktuaalne, kuna viimastel aastatel on halltoonides piltide automaatse           

koloreerimise valdkond saanud neuraalvõrkude tulekuga suure tähelepanu.  

 

Diplomitöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses neist annan ülevaate koloreerimise         

ajaloost, põhjustest, olemusest ja tehnikatest. Teises peatükis võrdlen valitud         

arvutipõhiseid koloreerimismeetodeid kasutamismugavuse ja lõpptulemuse alusel. Seejärel       

leian kõige optimaalsema meetodi fotode koloreerimiseks ning kirjeldan seda etappide          

kaupa. Praktilise osana koloreerin leitud meetodiga 30 ajaloolist fotot Tartu linna ajaloost.            

Kolmandas peatükis analüüsin saadud tulemusi ning spekuleerib koloreerimise eetilise         

olemuse ning tuleviku üle. 

 

Lõputöö raames on loodud virtuaalnäitus „Tartu taasleitud värvid”. 

 

Tänan oma juhendajaid, Svetlanat ja Raivot ning toetajad, kelle abi ja nõuga käesolev             

diplomitöö valmis sai.  
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE KOLOREERIMISEST 
 

Töö teoreetilises osas antakse lugejale fundamentaalsed teadmised koloreerimise ajaloost,         

teadmised enimlevinud koloreerimistehnikatest, selgitatakse nende tekkepõhjuseid ja       

tööpõhimõtteid ning kuidas erinevaid koloreerimismeetodeid liigitatakse.  

 

Termin „koloreerima” on eesti keelde tulnud saksa keelsest sõnast kolorieren. Sõna           

tähendab värvidega kaunistamist, värvimist ja värvingu andmist. Sõna kasutati algselt          

kirjeldamaks protsessi, mille käigus värviti mustvalgeid joonistusi, jooniseid või graafilisi          

lehti (Paris, End 1986: 80). Paralleelselt kasutati mõisteid nagu „värvima”, „värvindama”           

ja „illumineerima” (Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat 1925: 117, Soome-Eesti Sõnaraamat        

1931: 665). Tänapäeval kasutatakse koloreerimise mõistet kirjeldamaks kõiki protsesse,         

millega lisatakse hallskaalal piltidele ja liikuvatele kaadritele värvi. 

1.1. Värv enne värvi 

Kui prantslane Louis Jacques-Mande Daguerre 1839. aastal dagerrotüüpia leiutas, sai          

sellest tehnoloogiavallas vaieldamatu sensatsioon. Tegemist oli esimese fotomenetlusega,        

mis üldsusele laiemalt tuntuks sai. Kuna leiutise põhitöö on teha pilti, tekitas uus             

tehnoloogiaime kunstimaailmas suurt kõmu ja ka teatavat kartust. Kõrgklassid üle maailma           

olid leiutisest lummatud, kuid kunstnike seas levis vastakaid arvamusi. Mõned nägid           

esimestes fotodes mitte midagi enamat kui külma, kunstitut ja jäika koopiat loodusest.            

Teised nägid selles „objektide imetlusväärset täiuslikku kuvamist ja varjude kujutamist,          

mis teeb iga fotograafilise pildi meistriteoseks“. Fotograafia levides tekkis ka kõige           

suurematel imetlejatel küsimus – kuidas vahend, mis suudab väga peenelt vormi ja            

tekstuuri kuvada, ei ole võimeline näitama elementaarset pärismaailma taju – värvi?           

(Henisch 1996: 1, Hannavy 2008: 322) 

 

Fotograafiat nähti kui alternatiivi traditsioonilisele portreemaalile. Pildistatavad tegid kõik         

endast oleneva, et nad pildil atraktiivsed välja näeksid. Selle aja üks kuulsamaid USA             
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fotograafe Henry Hunt Snelling on öelnud: „Kõige ohtlikum vastane dagerrotüübile on           

vaieldamatult edevus.” (Henisch 1996: 24). Fotokujutis hõbetatud vaskplaadil –         

dagerrotüüp – oli täiuslikkusest kaugel. Väga pikk säriaeg, madal kontrast ja külm            

näilikkus muutsid inimeste kujutised plaatidel jäigaks, uduseks ja tõid esile iluvead, jooned            

ja plekid (Lisa 1) (Hannavy 2008: 322). 

 

Dagerrotüübi puuduste vastu võitlemiseks hakati kasutama erinevaid meetmeid ja võtteid.          

Näiteks fikseeriti pildistatava pead liikumise vältimiseks atribuutikaga toolide külge, et          

inimene oleks fotol võimalikult terav (Burns 1995). Ka riietuse materjali ja värvi valiti             

väga hoolikalt. Näiteks soovitati pildistatavatel mitte kanda musta sametit, valget või           

eredaid toone nagu helesinine ja roosa. Näo ja ümberoleva vahelise kontrasti tõstmiseks            

puuderdati istujate nägusid. Mõned fotograafid jootsid oma klientidele arseeni sisaldavaid          

mürgiseid segusid, et pildistatavad näost valgemaks tõmbuksid (Henisch 1996: 5).          

Klientide rahulolematus, ebamugavad ja ohtlikud meetodid, dagerrotüübi defektid ning         

eelkõige soov päriselu värvide järele panid fotograafid alternatiive otsima. Fotosid ja           

negatiive hakati töötlema, viimistlema, retušeerima – sündis nö „esimene Photoshop“. 

 

Soovitud tunnusjoonte rõhutamiseks ja vigade peitmiseks hakati kasutama tušši.         

Dagerrotüüpe, milles pildistatav kannab ehteid, hakati kuldama või kraabiti fotoplaati, et           

paljastada dagerrotüübi hõbekiht. Sellised meetodid muutsid fotod säravaks ja valguse käes           

helkivaks (Henisch 1996: 24, Hannavy 2008: 322). 

 

Vähem kui aasta pärast fotograafia leiutamist koloreeris šveitsi graveerija Johann Baptist           

Isenring esimese dagerrotüübi (Hendricks 1991: 310). Alguses kasutas Isenring         

värvimiseks õlibaasil pigmente, mille tulemusena olid fotod sarnased traditsioonilistele         

õlimaalidele. Aasta hiljem arendas ta välja meetodi, milleks ta kasutas kummiaraabikut ja            

akvarellvärve (Ferguson 2008: 14-15). 1841. aastal avaldas teadlane ja fotograafia          

eesrindlane Robert Hunt uurimuse fotode koloreerimisest mitmesuguste kemikaalidega.        

Tema eksperimendil hõbenitraadiga olid „kõige meeldivamad tulemused       

reprodutseerimaks fotograafilisi pilte nende loomulike värvidega” (Lehmann 2015: 81).         
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Lääne-Euroopas oli 1841. aastaks dagerrotüüpide koloreerimine laialt levinud, samas kui          

Eestist pärinevad esimesed teated koloreerimisest 1851. aastast (Liibek 2010: 166). 1842.           

aastal patenteeris inglise fotograafia teerajaja Richard Beard esimese dagerrotüüpide         

koloreerimistehnika (Henisch 1996: 33). 

 

Käsitsi koloreerimine oli vaevanõudev oskustöö ning fotograafia ja portreefotograafia         

levimisega tekkis nõudlus tööliste järele, kes fotosid koloreeriksid (Lisa 2). Selle           

tulemusena sündis uus amet – koloreerija. Enamik fotograafe pakkus koos pildistamisega           

koloreerimisteenust, mida tegi palgatud koloreerija, vabakutseline koloreerija või värvis         

fotograaf ise. Enamik koloreerijaid olid endised miniatuurimaalijad, kes olid fotograafia          

tulekuga oma töö kaotanud. (Ferguson 2008: 13, Hannavy 2008: 322) 

 

Koloreerimine tekitas fotograafide ja kunstnike seas vastakaid arvamusi. Francis Argo,          

teadlane ja Prantsuse Teaduste Akadeemia sekretär, uskus, et käsitsi koloreerimine rikub           

dagerrotüübi naturaalset jumet. Ta arvas, et „armsat pilti käsitsi värvida, isegi kui tegemist             

oleks maineka kunstnikuga oleks just kui keegi peaks käskima sildimaalijal viimistleda           

liblika tiibu.“ (Hannavy 2008: 322). Samuti on briti fotograaf Alfred H. Wall öelnud:             

„Kunstnikud krimpsutavad koloreeritud fotode peale huuli, kuna need ei ole maalid ja            

fotograafid näägutavad, kuna need ei ole fotod.“ (Chipman jt 2011). Intellektuaalide,           

kunstnike ja fotograafide kriitikale vaatama sai käsitsi koloreerimine rahva seas          

populaarseks ning pakkus fotograafidele lisasissetuleku teenimise võimalust (Hannavy        

2008: 322). Näiteks maksis T. Gerwieni Tartu Karlova tänava ateljees üks dagerrotüüp            

sõltuvalt formaadist 4-5 rubla, koloreerimise lisatasu oli 2 rubla (Liibek 2010: 76). 

1.1.1. Koloreerimisvahendid ja -tehnikad 

Koloreerijad kasutasid värvimiseks mitmesuguseid vahendeid: akvarell-, tempera- ja        

õlivärve, pastelle, värvipliiatseid ja kriite. Esimesi dagerrotüüpe värviti peamiselt         

pulberpigmentidega. Selleks tehti iga värvi jaoks eraldi šabloon. Kuiv pulberpigment          

segatuna kummiaraabikuga raputati läbi šablooni või kanti peene kaamelikarvadest         

pintsliga metallplaadile. Värvainele puhudes lahustus kummiaraabik ning kleepus plaadile.         
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Ülejäänud pulber pühiti ära laiema pintsliga. Alternatiivselt määriti õhuke kiht          

kummiaraabikut otse plaadile ja puhuti peale sooja hingeauru, et kummiaraabik sulaks ja            

pind kleepuvaks muutuks. Seejärel kanti pigment peene pintsliga ettevaatlikult         

kummiaraabikule. (Hannavy 2008: 322) 

 

Koloreerijate peamiseks probleemiks oli värvi plaadi küljes püsimine. Liimimiseks kasutati          

peamiselt pulbristatud kummiaraabikut, kuid liimiti ka veini, kalaliimi, suhkru ja          

želatiiniga. Sideaine määriti otse plaadile või segati värviga kokku. Sageli töödeldi           

fotoplaati ennast, et värvainet plaadile siduda, näiteks kasteti plaat teevanni või hingati            

sellele hingeauru. Prantsuse fotograafi M. Leotardi patenteeritud protsess tõmmata         

fotoplaadile ümber härjamagu oli mõeldud sama probleemi lahendamiseks. (Ferguson         

2008: 16-17) 

 

1850. aastate alguseks olid koloreerimiskomplektid fototarvete poodides laialdaselt        

saadaval. Komplektid koosnesid tihtipeale peenetest kaameli- või prantsuse        

sooblikarvadest pintslitest, segamisnõudest, sideainest ja kuivadest pulberpigmentidest       

(Lisa 3). Värvid olid tüüpiliselt väikestes pudelites, sildistatuna vastavalt kasutusalale -           

näiteks „daamide lihavärv“. (Ferguson 2008: 17) 

1.2. Uued fototehnikad 

Fotograafia arenedes leiutati uusi fotomenetlusviise nagu kalotüüpia (calotype) ja         

ambrotüüpia (ambrotype), mis jäid enamiku rahva jaoks liiga kalliks. 1853. aastal leiutas            

prantslane Adolphe-Alexandre Martin ferrotüüpia (tintype), mis oli eelnevatest        

vastupidavam ja tavarahvale taskukohasemaks alternatiiviks. Ferrotüüpia sobis hästi        

tänavapiltnikele, kuna protsess oli lihtne ning kiire. Fotograafid hakkasid töötama laatadel,           

tänavatel, randades ja karnevalidel (Sikka, Roosalu 2014: 9). Nii muutus fotograafia koos            

koloreerimisega populaarsemaks kui ealeski varem. 

 

Ferrotüüp on märgkolloodiummenetluse teel saadud nõrgalt alasäritatud negatiivkujutis        

musta värvi või tumeda lakiga kaetud metallplaadil (nt raudplekk, alumiinium) (Sikka,           
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Roosalu 2014: 9). Ferrotüüp sai menukaks kodusõjaaegses USAs, kuna menetlus oli           

darrotüüpiast oluliselt odavam ja kiirem.  

 

Ferrotüüpe koloreeriti sarnaselt dagerrotüüpidele. Kasutati õlibaasil värve, värvipliiatseid,        

värvikriite ja pastelle, kuid mitte akvarellvärve, kuna see ei püsinud ferrotüübi metallpinnal            

(Henisch 1996: 104). Sinised ja roosakad toonid olid klientide seas kõige populaarsemad.            

Neid kasutati riiete värvimiseks, punaseid ja kollaseid toone kasutati aktsendi andmiseks.           

Rohelisega värviti loodust, pruuniga puidust esemeid. Põski värviti võrdses koguses          

karmiini ja nahatooniga (Schimmelman 2007: 93).  

 

Kliendid said ferrotüüpe tellida kergelt koloreerituna või täielikult värviga kaetuna. Kõige           

levinumad plaadisuurused olid 16,5 x 21.6 (cm) või suuremad. Portree hind sõltus sellest,             

kui kaua fotot koloreeriti, seega olid suured värviga kaetud plaadid kõige kallimad            

(Chipman jt 2011). Koloreeritud ferrotüüpe peeti väga väärtuslikeks, neid raamiti ja           

riputati kodudes seintele nagu traditsioonilisi maale (Burns 1995: 7). 

 

Ferrotüübid olid unikaalsed fotod, mida ei olnud võimalik kopeerida või duplikeerida.           

Seetõttu pidid fotograafid suureformaadiliste fotode valmistamiseks tegema selle        

originaalvõttena või teist korda olemasoleva foto üles pildistama. Fotograafid palkasid          

agente, kes käisid ukselt-uksele ja kogusid fotosid kokku. Seejärel saadeti pildid           

ettevõtesse, kus see suuremale formaadile taas ümber pildistati, koloreeriti ja inimestele           

tagasi saadeti. (Chipman jt 2011) 

 

1.2.1. Fotode koloreerimine Jaapanis 

Kuigi fotode koloreerimine algas Euroopast, sai see eriti menukaks Jaapanis ja muutus seal             

1880. aastatel lugupeetud ja viimistletud kunstivormiks (Lisa 4). Usutakse, et          

koloreerimistehnika protsesse tutvustas Jaapanis esmakordselt briti fotograaf William        

Sanders. Jaapanis levima hakanud fotograafia asendas traditsiooniline jaapani puutrüki         

ukiyo-e, mille tõttu kaotasid paljud endised meistrid töö, kuid leidsid peagi võimaluse oma             

oskusi fotode koloreerimise näol rakendada. (Burton 2020) 
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Enamik käsitsi koloreeritud fotosid olid albumiinfotod või hõbeželantiin klaasnegatiivid.         

Värvidena kasutati peamiselt vees lahustuvaid pigmente segatuna hobuseliimiga, mis olid          

läbipaistvamad kui läänemaailmas kasutatavad õlivärvid. (Burton 2020) 

 

Koloreerija peamisteks tööriistadeks olid madal puidust laud, väikesed ja peened pintslid,           

kivist tindipott ja portselanist kausid. 1880 aastatel hakati kasutama tööstuslikke          

aniliinvärve, mis olid palju erksamad. Professionaalne koloreerija värvis        

kaheteistkümnetunnises päevas kaks kuni kolm fotot. Peagi hakkasid stuudiod töötajaid          

juurde palkama. Foto jagati osadeks ning koloreerijad värvisid temale määratud osa.           

Näiteks koloreeris üks töötaja nägusid, teine riideid jne. 1890. aastatel töötas keskmises            

edukas stuudios 20-100 koloreerijat. (Burton 2020) 

1.3. Koloreerimise kuldajastu 

19. sajandi lõpul olid paberfotodest kasutusel albumiin-, koloodiumfotod. Varasemad         

fotomenetlused nagu dagerro-, ambro-, ferro-, soolapaberfotod olid oma populaarsuse         

1860. aastaks suures osas kaotanud. 1870. aastatel võeti kasutusele mustvalged          

hõbeželantiinfotod- ja negatiivid, mille puhul kasutatakse juba eelnevalt valgustundlikuks         

prepareeritud kuivplaate. Paralleelselt võeti albumiinpaberi asemel kasutusele lühema        

säriajaga fotopaberid (Lepa 2015: 58). Lihtsam ja kiirem tehnika pani aluse           

amatöörfotograafia laiemale levikule. Samuti hakkasid levima fotomehaaniliste       

trükimenetluste teel valmistatud loodus- ja linnavaadetega postkaardid. 

 

Kuigi 1861. aastal tegi šotlane James Maxwell maailma esimese värvifoto, läks           

mitukümmend aastat aega enne kui vennad Lumiere'id leiutasid 1907. aastal mugava ja            

müügikõlbliku värvifotograafia protsessi autochrome. Vaatamata praktilise      

värvifotograafia leiutamisele jäi käsitsi koloreerimine populaarseks. Autokroomide piiratud        

kasutusviisid – fotosid ei saanud kopeerida ja värvid olid nähtavad ainult vastu valgust             

vaadates – takistasid protsessi levikut (Warren 2008: 668). Algas debatt fotode „päris” ja             

„võlts” värvide vahel. 
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1.3.1. Piltpostkaardid 

Piltpostkaartide kuldajastuks loetakse 1890-1915 aastaid. Kuigi maailma esimene postkaart         

trükiti Saksamaal 1869. aastal, tehti esimesed piltpostkaardid 1890-ndate alguses (Guidara          

2020). Postkaartide arengut ja levikut tõkestasid riikide piirangud, mis ei lubanud           

eraettevõtetel neid trükkida. Näiteks võeti postkaardid Vene impeeriumis riigisiseselt         

kasutusele juba 1872. aastal, kuid neid tohtis trükkida vaid riiklik postivalitsus. Euroopa            

eeskujul lubati 1894. aastal siseministeeriumi korraldusega eraettevõtetel postkaarte        

valmistada ja müüa, mis aitas kaasa kiirele piltpostkaartide levikule (Lepa 2015: 62).            

Selline piltpostkaartide hiilgeaeg kestis 1890. aastatest esimese maailmasõja alguseni         

(Guidara 2020). Enamik piltpostkaarte trükiti litograafia ja kollotüüpia ehk valgustrüki          

tehnikas. 

1.3.1.1. Kollotüüpia e valgustrükk 

1856. aastal leiutas prantsuse keemik ja fotograaf Alphonse Potevin protsessi kollotüüpia           

(valgustrükk, fototüüpia, lametrükimenetlus (collotype)). Kollotüüpia on fotomehaaniline       

protsess, mis lubab trükkida kõrgekvaliteedilisi trükiseid fotonegatiividest. Trükitud pilte         

on mikroskoopilise detailsuse poolest raske metallbaasil fototrükist eristada. (Stulik,         

Kaplan 2013: 4) 

Protsess sarnaneb fotolitograafiale. Klaasist või metallist plaat kaetakse želatiini või muu           

kolloidainega ning lastakse kõvaneda. Seejärel kaetakse plaat paksu kihi fotosensitiivse          

dikromaadiga želatiiniga ja kuivatatakse 50°C kraadi juures, mille tulemusena kiht          

praguneb. Seejärel pestakse plaat veega ja projekteeritakse läbi ümberpööratud negatiivi          

peale UV valgust. Valgustatud kohad kihil tahenevad vett-tõrjuvateks. Plaat pestakse ja           

kuivatatakse. Trükkimisel niisutatakse plaati glütseriinilahusega. Seejärel värvitakse plaat        

nahk- või siidirulliga. Plaadi peale pannakse kõvem paber ja trükitakse pressi all. (Stulik,             

Kaplan 2013:21) 

Paljud hallskaalal kollotüübi tehnikas trükised ja postkaardid koloreeriti ka käsitsi. Kasutati           

sarnaseid meetodeid nagu fotode koloreerimisel. Üks efektiivseid meetodeid oli kasutada          
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värvimisel šabloone ja stampe. Selliseid šabloonidega värvitud kollotüüpe kutsuti „käsitsi          

šabloneeritud“ (hand-stenciled) kollotüüpideks. (Stulik, Kaplan 2013: 21) 

 

1.3.1.2. Fotolitograafia 

1880ndatel töötas šveitsi litograaf Hans Jakob Schmid välja mustvalgete fotonegatiivide          

koloreerimise protsessi nimega fotokroom e fotolitograafia (photochrom, fotochrom,        

photochrome, Aäc process). Tegemist oli keerulise ja hästi varjatud protsessiga, mille           

käigus kanti originaalne fotonegatiiv otse litograafia ja kromograafia trükiplaatidele.         

Litograafia lubjakiviplaat kaeti valgustundliku ainega ning seejärel projetseeriti sellele         

päikesevalgusega mitme tunni jooksul ümberpööratud fotonegatiiv. Valgustundlik kiht        

tahenes, mille järel eemaldati lahustiga ülejäänud osa, jättes kiviplaadile litograafilise pildi.           

(Musée De La Photographie 2020) 

 

Värvimiseks valmistati iga värvi jaoks eraldi litokivi. Mõne värvitrüki jaoks võis koguni 15             

erinevat värviplaati vaja minna. Vaatamata protsessi vaevalisele ja delikaatsele loomule oli           

tulemus seda väärt. Trükitud pildid olid harukordselt sarnased päriselu värvidele ajal,           

millal värvifotograafia oli alles lapsekingades (Hannavy 2008: 1079) (Lisa 5). 

 

USA kirjastajad saatsid oma fotod postkaartide tegemiseks tihtipeale Euroopasse ja          

Indiasse, kus litograafia oli kõrgemal tasemel. Teadmata asukohtade päriseluvärve,         

kasutasid koloreerijad värvimisel tihti oma kujutlusvõimet. Värvitud kaardid olid         

tüüpiliselt liialdatud ja päriselust täiesti erinevad. Mõnikord koloreeriti postkaardid         

meelega teistes värvides, et neid tarbija jaoks atraktiivsemaks muuta. (DePietro 2020) 

 

Carl Schulzi fotoateljee, Tartu üks suuremaid endisi fotoateljeesid, hakkas 1880. aastatel           

müüma Tartu fotovaateid. Aegamööda tekkinud tihe konkurents muutis linnavaateturu         

hinnatundlikumaks, ning sundis ateljee hindu alandama ja muid lahendusi leidma. Hakati           

kasutama erinevaid trükitehnikaid. 1892. aastal ilmus Schulzi ateljeelt 17 värviliselt          

trükitud Tartu vaadet hõlmav fotoalbum. Uudne tehniline lähenemine oli ettekuulutajana          

väga kiiresti levima hakanud uudistootele – piltpostkaardile. (Lepa 2015: 62) 
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Koloreeritud vaatekaardid hakkasid populaarsust kaotama umbes 1925. aastatel, kui hakati          

väärtustama kvaliteetsemaid mustvalgeid fototehnikas vaatekaarte. Nende peale kulus        

vähem tööd ja aega (Parre 2006: 59). Telefoni leiutamise ja levikuga hakkas hääbuma ka              

postkaardikultuur üldiselt (Guidara 2020). 

 

1.3.2. Wallace Nutting 

Ameeriklast Wallace Nuttingut võib pidada ajaloo kõige edukamaks koloreeritud fotode          

teerajajaks. On hinnatud, et hiilgeajal suutis tema fotostuudio müüa 5-10 miljonit           

koloreeritud postkaarti  ja trükist. (Ivankovich 2013: 25) 

 

Preestriks õppinud Nutting ei saanud halva tervise tõttu oma tööd teha. Ta hakkas             

hobikorras pildistama USA maakohti ja loodust. Mõned aastad amatöörfotograafina         

töötanuna, hakkas ta oma fotosid kohalike New Yorki kunstikaupmeeste vahendusel          

müüma. Sõbra soovitusel lasi Nutting mõned fotod ära koloreerida (Lisa 6). Värvitud fotod             

müüsid kunstipoodides hästi ning ta avas 1904. aastal oma fotostuudio ja kunstigalerii.            

(Barendsen 1983: 188) 

 

Aastatel 1915-1925 töötas Nuttingu ettevõttes ligi 100 koloreerijat ja 100 muud töölist.            

Kõik fotod pildistas Nutting ise, pani neile pealkirjad ning jagas koloreerijatele           

värvimiseks juhtnööre. Kokku pildistas mees rohkem kui 50 000 fotot, millest 10 000             

läksid kasutusse. 1920ndate lõpus hakkas Nuttingu fotode populaarsus trendide ja üldsuse           

kunstimaitse muutuste tõttu langema. 1929. aasta majanduskriis oli Nuttingu ettevõttele          

„naelaks kirstus” (Ivankovich 2013: 25). 

 

1.4. Värvifoto sünd 

1935. aastal leiutati USAs Kodaki tehases käsitsi koloreeritud foto suurim konkurent -            

müügikõlblik värvifilm Kodachrome, mis pani lõpu käsitsi koloreerimise kuldajastule.         

Siiski kasutati koloreerimistehnikaid edasi filmitööstuses. Koloreeriti filmikaadreid ja        
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reklaame. 1950ndateks oli värvifoto piisavalt arenenud ja läänemaailmas niivõrd         

populaarseks muutunud, et käsitsi koloreerimise kunst oli hääbumas (Warren 2006: 668).           

Siiski tegeleti käsitsi koloreerimisega edasi vähemarenenud riikides, kuhu värvifoto         

erinevatel põhjustel ei levinud või ei jõudnud. 

1.4.1. Lurik 

Kuni 1970ndate keskpaigani oli Nõukogude Liidus värvifilm luksus, mida said endale           

lubada vaid vähesed ametlikud nõukogude toimetuste fotograafid (Sviblova 2020).         

1970-1980ndatel sai Nõukogude Liidus, eriti Poola ja Leedu aladel populaarseks illegaalne           

äri, mustvalgel fotol põhinev töödeldud portree – lurik (лурик), Poolas monidło (Lisa 7)..             

Seda praktiseeriti liidu osades, kus värvifoto oli liiga kallis või lihtsalt olematu (Manko             

2020). Tegemist oli suurendatud, töödeldud ja koloreeritud fotoga, millel oli tüüpiliselt           

kujutatud pulmapaari või üksikuid portreesid (Dzieje 2015). 

 

Lurikute tegijaid nimetati ka dekoraatoriteks või portreistideks. Nad käisid linnades ringi           

ning kutsusid inimesi tegema „väärikaid” portreesid ja võtsid vastu tellimusi (Dzieje 2015).            

Klient võis anda dekoraatorile retušeerimiseks varem pildistatud foto või lasi teha uue.            

Kliendi usaldatud foto pildistati tavaliselt ümber suuremale, paksule paberile. Seejärel pilt           

töödeldi – maaliti juurde lilli, riideid, ehteid, juukseid; koloreeriti; retušeeriti; vahetati           

taustu ja kustutati soovimatud elemendid (Dzieje 2015). Lõpuks liimiti foto alla papp ning             

lamineeriti. Keskmiselt maksis üks lurik kliendile 10-40 rubla, sõltuvalt töömahust ja           

keerukusest (Gubin 2015). Perestroika ajal kaotasid lurikud ja monidlod oma atraktiivsuse           

ja muutusid kitši sümboliks (Dzieje 2015). Sarnaseid koloreeritud portreesid levis          

paralleelselt ka teistes riikides, nagu fotoescultura Mehhikos (The Metropolitan Museum          

of Art 2020). 

1.5. Koloreerimine kunstina 

Läänemaailmas tegi koloreerimiskunst 1970ndatel nn “taassünni”. Kuigi värvifoto oli         

laialdaselt kättesaadav, kasutasid fotokunstnikud ja fotograafid protsessi pigem selle         

esteetilise väärtuse, mitte reaalsusevajaduse pärast (Sanderson 2017). Näiteks kasutasid         
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koloreerimisvõtteid oma töödes mitmed mainekad fotokunstnikud nagu Elizabeth Lennard,         

Jan Saudek, Kathy Vargas ja Rita Dibert. 

1.5.1. Virgumine Suurbritannias 

Suurbritannias sai koloreerimine 1970ndatel mõneks aastaks populaarseks kunstivormiks,        

mida rakendati moetööstuses, raamatutel ja vinüülplaatide ümbristel. Näiteks on käsitsi          

koloreeritud David Bowie kuulsa albumi Ziggy Stardusti albumifoto (Lisa 8).. Teiste seas            

kasutasid koloreeritud fotosid oma bändi visuaali loomiseks sellised artistid ja bändid nagu            

Led Zeppelin, Roxy Music, AC-DC, The New York Dolls ja George Benson. (Sanderson             

2017) 

1.5.2. Vremja grupp 

1970ndatel tekkis stagnatsiooniaegses Nõukogude Ukrainas Harkivi linnas koolkond        

mässumeelseid fotokunstnikke, kes üritasid lahti murda Nõukogude Liidus valitsenud         

konventsionaalsest sotsialistliku realismi kunstivoolust ja pürgida innovatiivsete       

visuaalsete väljendusvormide poole. Kaheksast kunstnikust koosnev grupp hakkas ennast         

kutsuma Vremja grupiks. (Manko 2020) 

 

Grupp hakkas pildistama Nõukogude Liitu „sotsrealismi ideoloogilise fassaadi taga”. Nad          

kujutasid koledust, paljasust ja iha. Kontseptuaalse vastusena värvifotole hakkasid         

kunstnikud mustvalgeid fotosid koloreerima. Värvi kasutamine varieerus - koloreeriti         

õrnalt pisidetaile, kuid kasutati ka kompromissitut koloreerimisstiili, millega kaeti kogu          

foto. Näiteks koloreeris Viktor Kotšekov fotosid äärmiselt brutaalselt, matkides ja          

irooniliselt imiteerides sellega Nõukogude Liidu tehislikult kirgastatud propagandat        

(Manko 2020). Grupi üks populaarsemaid kunstnike, Boris Mihhailov, on tuntud oma           

koloreeritud fotoseeria „Lurikud” poolest (Lisa 9). Mihhailov otsis avalikelt prügimägedelt          

vanu fotosid ning hakkas neid „anonüümseid seltsimehi” kirgaste värvidega koloreerima          

Sarnaselt koolkonnale matkis Mihhailov oma töödega Nõukogude Liidu tehislikku         

“maskeraadi” (Tupistyn 2009: 67). 
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1.5.3. Toomas Kalve 

Tänapäeval võib kõige mainekamaks Eesti käsitsi koloreerijaks nimetada fotokunstnikku         

Toomas Kalvet. Koloreerimiskunsti praktiseerimisega alustas Kalve 1987. aastal, kui ta          

vanade plaatkaameratega pildistama hakkas. Kalve kasutab oma töös negatiividena vanu          

klaasplaate, mille vanus võib ulatuda 1870. aastateni. Suurtest negatiividest tehakse          

paberpõhimikule koopiad, mis seejärel toonitakse ja vajadusel suure luubi all          

koloreeritakse. Fotod liimitakse kartongidele ning seejärel raamitakse klaasitud        

puitraamidesse. (Linnap 2020) 

 

Oma töös proovib Kalve toonimise ja koloreerimise puhul alati hoida loogilist ja            

realistlikku koloriiti (Lisa 10), selle saavutamiseks teeb ta mustvalgete kaadrite kõrval           

eeskujuks tavakaameraga värvifoto. Looduses ja ümbritsevas keskkonnas esineb valget ja          

musta värvi minimaalselt, seepärast toonib ta kõik tööd alati kõigepealt pruuniks           

(seepiatooni). Pruuniks toonitud fotot on ka tehniliselt lihtsam koloreerida, et vajadusel           

saavutada reaalselt eksisteerivale koloriidile lähim tulemus. (Linnap 2020) 

1.6. Digitaalne koloreerimine 

Digitaalajastu tulekuga hakati fotode ja filmide koloreerimiseks kasutama arvuteid.         

Koloreerimine (colorizing) kui termin sai USAs laiemalt tuntuks alates 1970. aastast, kui            

Wilson Markle leiutas arvuti abil filmide ja TV seriaalide koloreerimise protsessi –            

eelnevalt kasutati peamiselt väljendit „käsitsi värvimine” (hand coloring). Esimeste         

eksperimentide värvid olid luitunud ja valendavad, kuid tehnoloogia on alates esimestest           

katsetustest tõusujoones arenenud. (Burns 2004: 555) 

 

1980-ndate keskpaigal tekkisid ettevõtted, kes pakkusid filmide koloreerimisteenuseid.        

Koloreeriti sellised filmid nagu „Casablanca”, „Citizen Kane” ja „It’s a wonderful life”.            

Ühe keskmise mängufilmi 200 000 kaadrist koloreeriti käsitsi 1000, ülejäänud töö tegi            

arvuti. Vastased nägid selles “huulte värvimist kreeka antiikkujul”, toetajad nägid vanade           

filmide taaskasutamises tulusat ärivõimalust (Bennetts 1986). Samuti olid koloreerimise         
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vastu ka filmide autorid. Näiteks 1989. aastal. sai Turner Entertainment Company endale            

filmi „Citizen Kane” õigused. Orson Welles, filmi režissöör, on öelnud oma sõrbrale kaks             

nädalat enne oma surma: “Palun tee seda minu jaoks. Ära lase Ted Turneril mu filme oma                

rasvakriitidega rikkuda.” (Kelly 2017). 

1.6.1. Arvutipõhine käsitsi koloreerimine 

Koos interneti ja digikaamerate leiutamisega, personaalarvutite tuleku ja populaarsemaks         

muutumisega 1990ndate alguses, hakkas turule ilmuma üha enam tavakasutajale mõeldud          

fotode töötlemistarkvarasid. Näiteks arendati 1990. aasta alguses Macintoshi        

personaalarvutile välja fototöötlustarkvara Adobe Photoshop 1.0. (Beschizza 2018).        

Photoshopi arenedes loodi uusi tööriistu, mis tegi võimalikuks fotode digitaalse käsitsi           

koloreerimise ja restaureerimise. Tekkisid üksikud digitaalse koloreerimise praktiseerijad.        

2010ndate alguses hakkas välja kujunema ajalooliste fotode koloreerimise trend. Sel ajal           

alustasid tööd tuntud ajalooliste fotode koloreerijad nagu Jordan Lloyd, Mads Madsen,           

Marina Amaral, Dana Keller ja Patty Allison (Lowndes 2017). 

 

Tänapäeval kasutatakse koloreerimiseks peamiselt selliseid tarkvarasid nagu Adobe        

Photoshop, Gimp ja Corel PaintShop. 

1.6.2. Poolautomaatne koloreerimine 

Poolautomaatne koloreerimine on digitaalne kuvandi koloreerimise protsess, mis vajab 

automaatseks töötamiseks kasutajapoolset sisendit. Poolautomaatsed meetodid jagunevad 

kaheks: 

 
Kritseldustel põhinev koloreerimine (Lisa 11) on hallskaalal kuvandite koloreerimiseks         

välja töötatud automatiseeritud protsess või algoritm, mis kasutab juhistena inimese tehtud           

värvilisi jooni või täppe. Värviinfo laiendatakse matemaatiliste valemite põhjal         

(vähimruutude meetodil) ülejäänud kuvandile. Värvide piiridest laiali valgumise ehk         

värvilekke vähendamiseks kasutatakse adaptiivset servatuvastus algoritmi (Zheng jt. 2017:         

5491). Koloreerimise tulemused sõltuvad siiski suurel määral kasutaja oskustest ja          
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ekspertiisist. Tänapäeval kasutavad kritseldustel põhinevat koloreerimismeetodit näiteks       

AKVIS Coloriage, CODIJI Pro ja BlackMagic. 

 
Näidetel põhinev poolautomaatne koloreerimise protsess kasutab värvimiseks sobivat 

pildieeskuju, mille annab kasutaja. Koloreerimine põhineb peamiselt heledusväärtustel ja 

tekstuuril. Protsessi tulemus sõltub etteantud eeskujust. (Zheng jt. 2017: 5491) 

1.6.3. Automaatne koloreerimine 

2000ndate keskel arendati välja esimesed edukad tehislikel neuraalvõrkudel põhinevad         

täisautomaatsed koloreerimisalgoritmid, kuid nende tulemused ei olnud perfektsed. Esines         

palju värvide valgumist ja muid visuaalseid vigasid. 2010ndate keskel ilmusid esimesed           

täisautomaatsed konvolutsioonilise neuraalvõrgu (Convolutional Neural Network)      

tehnoloogial ehk õppimisel põhinevad koloreerimisalgoritmid. Konvolutsioonilised      

neuraalvõrgud on disainitud ära tundma pikslitest visuaalseid mustreid vähima võimaliku          

eeltöötlusega. Algoritmid kasutavad koloreerimiseks eeskujuna fotode andmekogumeid       

(Zheng jt. 2017: 5491). Näiteks töötavad sellisel meetodil mitmed veebipõhised          

koloreerimisrakendused nagu DeOldify, Algorithmia, ja Petalica Paint.  
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2. KÕIGE TÕHUSAMA KOLOREERIMISMEETODI 

LEIDMINE 

 
Käesoleva töö praktilises osas võrdlen arvutipõhiseid koloreerimismeetodeid ning valin         

välja kõige optimaalsema meetodi. Võrdlen kiirust ja kättesaadavust, kuid eelkõige          

lõpptulemuse vastavust reaalsele koloriidile.  

2.1. Eesmärk ja metoodika 

Minu eesmärgiks on koloreerida 30 fotot, selgitades esmalt välja kõige efektiivsem           

arvutipõhine koloreerimismeetod. Meetodi väljaselgitamiseks võrdlen kõigepealt kõige       

enam levinud koloreerimismeetodeid kolme mustvalge foto näitel. Leitud meetodiga         

koloreerin 30 hallskaalal fotot Tartu linna ajaloost ning annan etappide kaupa ülevaate,            

kuidas meetodiga koloreerimine praktikas välja näeb. Koloreeritav materjal on aastast          

1880-1965 ning on pärit peamiselt Tartu Linnamuuseumi kogudest. Lisaks on praktilises           

osas kasutatud Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Virumaa Muuseumid SA,          

Tartu Ülikooli muuseumi ja Tallinna Linnamuuseumi kogudest pärit fotosid, mis on           

valitud Eesti Muuseumide Veebivärav veebikeskkonnast. 

 

Käesolevas töös kasutan professionaalidele mõeldud kommertsprogramme ning internetist        

vabalt kättesaadavaid koloreerimisalgoritme ja -rakendusi. Koloreerimistehnikate valikul       

on abiks mitmed ülevaateid teostavad veebilehed.  

 

Praktilise osa läbiviimiseks olen püstitanud järgmised ülesanded: 

1) Leida arvutipõhistest koloreerimismeetoditest parimad; 

2) Valida kolm arvutipõhist koloreerimismeetodit ja neid omavahel võrrelda; 

3) Töötada välja optimalsem koloreerimitehnika; 

4) Koloreerida 30 fotot. 
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Praktilise osa jaoks olen läbi töötanud mitmeid videoõpetusi ja lugenud teemaga seonduvat            

materjali. Õppematerjaliks olen kasutanud veebilehti skillshare.com, youtube.com ja        

behance.com. Lisaks olen koloreerimise teemal lugenud mitmeid foorumipostitusi lehtedel         

reddit.com/colorization ja adobe.com. 

 

2.2. Arvutipõhiste koloreerimismeetodite võrdlus 

Võrdluste läbiviimiseks olen valinud kolm, erinevate omadustega mustvalget fotot.         

Esimene foto on sisevaate, mille põhirõhk on inimestel ja keerulistel subjektidel (Lisa 12).             

Teiseks valisin ühe linnavaate, mille rõhk on hoonetel (Lisa 13). Kolmas foto on             

objektirohke välistingimustes vaade, millel inimesed ja majad on võrdses tasakaalus (Lisa           

14). Valitud fotod viidi RGB värviruumi ning seejärel restaureeriti. 

2.2.1. Arvutipõhiste koloreerimistehnikate rakendamine fotodel 

2.2.1.1. Käsitsi koloreerimine 

Arvutipõhisel käsitsi koloreerimisel sõltub tulemus täielikult kasutajast, ning kuna         

tarkvaraliselt ei ole protsessis väga suurt erinevust, kasutan fotode koloreerimiseks Adobe           

tarkvara Photoshop CC 2019, millega on mul kõige enam isiklikku kogemust. Lisaks            

kasutan tööks XP-PEN Deco 03 graafikalauda. Täpsema ülevaate käsitsi koloreerimise          

protsessist annan diplomitöö 2.2.1. peatükis. 

 

Käsitsi koloreerimisel sõltub koloriit mitmetest aspektidest: kas foto on tehtud sise- või            

välistingimustes mis ajal foto on tehtud, kas fotol on värve peegeldavaid objekte, mis on              

keskkonna temperatuur jne. Kõik need elemendid mõjutavad subjektide ja objektide          

omavahelist värvimõju. 

 

Esimene foto (Lisa 15) on tehtud sisetingimustes. Tegemist on Tartu Lihakombinaadi           

lihalõikuse osakonna tavalise tööpäevaga 1961. aastal. Foto tegemiseks on kasutatud          

välklampi, mis näitab, et ruum asub pimedamas kohas. Kuna liha paremaks säilimiseks on             

vaja madalaid temperatuure, võib siinkohal eeldada, et tegemist on külmema          
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keldriruumiga, mis lisab koloriidile sinakaid toone ning inimeste nägudele punakaid kohti.           

Lihahunnik laua keskel ja taustal rippuvad rümbad annavad aluse arvata, et tegemist on             

sigadega. Olenevalt vanusest ja kokkupuutest hapnikuga muutuvad lihatükkide rasvkoed         

kollakaks, mis lisab pildil olevale lihamassile kollase tooni. 

 

Teine foto (Lisa 16) on välitingimustes vaade Tartu kivisillale ja Raekoja platsile.            

Tegemist on keskpäevase vaatega hotell Bellevue rõdult ligikaudu aastal 1900-1920.          

Suitsev korsten ja inimeste pikad rõivad annavad aimdust, et tegemist võib olla külmema             

aastaajaga nagu kevad, kuid lehtes puud ja heledad kübarad inimeste peas, näitavad            

vastupidist. Eeldan, et tegemist on varajase suvekuuga, mis lisab fotole kollakat tooni. 

 

Kolmas foto (Lisa 17) on välistingimustes turuvaade Tartu endise pritsimaja esisel platsil            

Emajõe kaldal. Inimeste riided ning lühikesed varjud näitavad, et tegemist on päikeselise            

pärastlõunaga. Turukaubaks olevad marjad ja aiasaadused annavad aimdust, et tegemist          

võiks olla juuli- või augustikuuga. Valgust ja aastaaega arvestades peaks foto koloriit            

olema kollasem ja eredam kui tavaliselt. 

2.2.1.2. Poolautomaatsete koloreerimistehnikate võrdlus 

Poolautomaatsete koloreerimistehnikate valim koosneb kahest populaarsemast      

kritselduspõhistest rakendustest: AKVIS Coloriage 11.5 ning Codijy Colorizer Pro 3.7.6.          

Mõlemad tarkvarad on tasulised, kuid on võimalik kasutada ka tasuta prooviperioodi.  

 

Poolautomaatse koloreerimismeetodi tulemus ja lihtsus sõltub suures osas kasutajapoolsest         

panusest. Võib öelda, et valitud poolautomaatsed koloreerimismeetodid on tarkvara         

tundmaõppimisel lihtsasti kasutatavad. Kriipsude tegemine on ka esmakordsele kasutajale         

lihtne ning arusaadav. Lisaks on mõlemal programmil valik enamlevinud toonidega, mis           

teeb värvivaliku lihtsaks. 

 

Kahe tarkvara tööprotsessis on erinevusi vähe. Kritselduste tegemine võttis igal fotol aega            

keskeltläbi 10 minutit. Programmipoolne koloreerimisalgoritmi protsess kestis mõni        

sekund. Töödeldud fotod ei kaotanud oma kvaliteeti ja jäid formaadilt samaks.           
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Koloreerimistulemused on aga mitterahuldavad - koloriit ei ole reaalne, värvid on liiga            

küllastunud ja ühemoelised ning esineb värvileket ja muid visuaalseid puudujääke.          

Värvitud pinnad on liiga ühekülgsed, puudub värvide mitmekesisus (Lisa 18). 

 

Kokkuvõttes on parim poolautomaatne meetod AKVIS Coloriage. Võrreldes Codijy Proga,          

on tulemus ehedam - näotoonid naturaalsemad, jume ühtlasem ja värvivarieeruvus parem.           

Mõlema tarkvara ebasobivaid tulemusi arvesse võttes ei kasuta poolautomaatseid         

koloreerimistehnikaid edaspidises võrdluses. 

2.2.1.3. Automaatsete koloreerimismeetodite võrdlus 

Automaatsete koloreerimismeetodite valiku tegemisel kasutasin kõige populaarsemaid       

internetis vabalt kättesaadavaid automaatseid rakendusi ja algoritme. Valim koosneb         

järgnevatest meetoditest: Algorithmia, ColouriseSG, DeOldify, Neural Network-based       

Automatic Image Colorization 2016 ja Photomyne Colourise App. Lisaks kasutan Adobe           

Photoshop Elements 2020 pilditöötlustarkvara sisseehitatud automaatset      

koloreerimistööriista. 
 
Automaatsete koloreerimismeetodite eelisteks muude arvutipõhiste meetodite ees on kiirus         

ning kättesaadavus. Kõik koloreerimismeetodid va DeOldify ning Photoshop Elements         

tööriist on internetis tavakasutajale vabalt, kiiresti ja tasuta kättesaadavad. DeOldify          

kasutamisel on kaks valikut: kas kasutada MyHeritage keskkonna litsentseeritud DeOldify          

versiooni, mille kasutamiseks on vaja luua kasutajakonto, või kasutada DeOldify Google           

Colab keskkonda üles ehitatud rakendust. Viimane nõuab väiksel määral kasutama          

õppimist, mis muudab meetodi tavakasutaja jaoks raskeks. Photoshop Elementsi tööriista          

kasutamiseks on vajalik osta Photoshop Elements tarkvara. Ülejäänud meetodite         

kasutajapoolne töö on ainult sobiva pildi valimine ja rakendusse sisestamine. Kõik           

meetodid koloreerivad foto loetud sekunditega. 

 

Koloreerimisrakendused nagu ColouriseSG, Neural Network-based Automatic Image       

Colorization, Algorithmia ja Photomyne Colorise App muudavad sisestatud foto formaati          
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väiksemaks, mis muudab omakorda kvaliteeti halvemaks. DeOldify ja Photoshop         

Essientials jätavad foto mõõtmed samaks mis sisestamisel. 

 

Saadud koloreerimistulemuste põhjal (Lisa 19, 20, 21) on näha DeOldify, ColouriseSG ja            

Photoshop Elementsi suuremat efektiivsust. Teistel tehnikatel esineb suurel määral         

värvileket ning värvid ei ole naturaalsed. ColouriseSG tulemustel esineb kohati värvileket           

ning saadud värvid on võrreldes teistega tuhmid ja ebanaturaalsed. Photoshop Elements           

koloreerimistöörist annab fotole küll realistliku jume, kuid lähemal vaatlemisel on värvid           

tuhmid ning esineb värvileket. 

 

Kokkuvõttes on automaatsete koloreerimismeetodite valimist kõige tõhusam rakendus        

DeOldify. Rakendus on õppimisel lihtsasti kasutatav, kiire ning koloreerimistulemus         

realistliku koloriidiga. 

 

2.3. Valitud arvutipõhiste koloreerimismeetodite võrdlus 

Kuna poolautomaatsete koloreerimisprotsesside tulemused on mitterahuldavad, võrdlen       

käsitsi koloreerimist kõige tõhusama automaatse koloreerimsrakendusega DeOldify.       

Võrdluseks kasutan varem mainitud fotomaterjali. 
 

Esimese foto (Lisa 22) koloreerimisaega arvestades on eelis DeOldify meetodil. Kui           

programm koloreeris valitud foto loetud sekunditega, läks käsitsi koloreerides tulemuseni          

aega kolm tundi. Päriselu koloriidile vastavuse osas tuleb mängu subjektiivsus - on vaataja             

otsustada, kas lihatükid fotol peaksid olema kollakamad või mitte ning kas riided peaksid             

olema sinakad või kollakad. DeOldify kirkam värv ning loodud koloriit mõjuvad vaatajale            

kohati atraktiivsemana. Siiski on DeOldify täpsuses puudujääke - esineb värvide „leket”           

teistele objektidele ning värvussuhted ei mõju komplementeerivalt. Käsitsi koloreeritud         

fotol on tonaalsus ühtlasem. 

 

Teise foto (Lisa 23) käsitsi koloreerimine võttis aega seitse tundi, siiski on tulemus parem.              

DeOldify koloreeritud foto paistab värvide poolest tuhm ja luitunud. Lisaks tuvastab           
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algoritm mõningaid kohti ebakorrektselt. Näiteks tuvastab rakendus kiviseinas muru ning          

koloreerib selle roheliseks. 

 

Kolmanda foto (Lisa 24) käsitsi koloreerimine võttis aega viis tundi ning tulemus on             

DeOldify’st parem. Algoritmi värvitud foto on veider kombinatsioon kirgastest ja          

tuhmidest värvidest, mis muudavad üldpildi ebanaturaalseks. Siiski teeb rakendus head          

tööd näotoonidega, mis paistavad realistlikud. 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et käsitsi koloreerimine on aeganõudev, kuid lõpptulemust väärt.           

Käsitsi koloreeritud fotod on realistlikumad, koloriidi poolest ühtlasemad, täpsemad ja          

naturaalsemad kui automaatset koloreerimisrakendust DeOldify kasutades.  
 

2.4. Kõige tõhusam koloreerimisprotsess 

Saadud tulemuste põhjal võib öelda, et ajaliselt on parim DeOldify rakendus, kuid kuna             

praktilise osa eesmärk on leida protsess, mille tulemusena on värvitud foto koloriit kõige             

ligilähedasem tänapäevastele fotodele, on käsitsi koloreerimine parim viis saavutamaks         

realistlikke tulemusi. Siiski kasutasin mõnel juhul DeOldify koloreerimisalgoritmi fotode         

koloriidile varieeruvuse andmiseks. 

 

Valitud tööfailid on TIFF formaadis digitaalkoopiad. Valim koosneb 21 paberfoto, 7           

fotonegatiivi, 1 fotopositiivi ja 1 postkaardi digitaalkoopiast. 

 

2.4.1. Hinnangu andmine 

Enne tööle asumist on vajalik anda hinnang foto konditsiooni kohta ja selgitada välja             

kahjustused, mida saab parandada (Lisa 25). Kahjustused võib jagada neljaks: värvuse           

muutus, eraldumine, deformatsioon ja ladestus (Leis 2015). Kahjustuse tüübile vastavalt          

tuleb rakendada erinevaid digitaalseid restaureerimistehnikaid. 
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2.4.2. Restaureerimine ja rekonstruktsioon 

Alustuseks avan foto töötlusprogrammiga Photoshop ja loon taustast koopiakihi (layer          

copy), et jääks alles töötlemata originaalkujutis, mille juurde vajadusel alati tulla saab.            

Seejärel kärbin foto valged ääred ja kohad, mis on liiga kahjustunud, et taastada. Lisaks              

keeran vajadusel sirgeks horisondi. 

 

Seejärel parandan heletumedused ja kontrasti, kasutades selleks Levels, Curves ja Selective           

colour tööriistu, mis toovad muuhulgas rohkem esile ka kahjustused. Valguslekete puhul           

loon uue curves korrigeerimiskihi (adjustment layer) ja lisan maski. Maski abil saab            

heledamad laigud tumedamaks muuta ja vastupidi.  

 

Suuremate kahjustunud osade taastamiseks kasutan kloonimistööriista (clone stamp tool) ja          

patch tool’i. Väiksemate kahjustuste, nagu tolmu, kraapimisjälgede ja rebendite kiiremaks          

ja lihtsamaks parandamiseks kasutan AKVIS Retoucher pistikprogrammi selection brush ja          

spot remover tööriistu. Raskemates, detailirohketes kohtades, näiteks nägudes, olevaid         

kahjustusi parandan Photoshopi healing brush tooli ja patch tool’iga. 

 

Restaureeritud foto pööran halltoonidesse, kasutades selleks Black & White tööriista.          

Seejärel kasutan detailide esiletõstmiseks sharpen ja add grain tööriistu. Seejärel kasutan           

Toomas Kalve eeskujul seepiatooni gradientkaarti (gradient map) fotole naturaalsemat         

tooni alusvärvi andmiseks (Lisa 26). 

2.4.3. Koloreerimine 

2.4.3.1. Värvide kihitamine 

Kõigepealt tuleb värvid fotol eraldada ehk kihitada. Selleks värvin iga objekti, subjekti ja             

detaili eraldi kihi peale (Lisa 27). Igal erineval värvil on oma kiht. Kasutan selleks brush               

tool’i, gradient map kihte, maske ja kihtide läbipaistvusfiltreid.  

 

Ühe foto värvikihtide arv võib ulatuda sadadeni. Näiteks tuleb inimeste nägusid           

koloreerides realistliku tulemuse saavutamiseks rakendada traditsioonilise portreemaali       
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tehnikaid. Inimese nägu jagatakse värvuse poolest kolmeks osaks: kollane ja valge, punane            

ja sinine, sinine ja roheline (Lisa 28). Laubal ja kulmude ala nahk on õhem kui mujal ja                 

esineb vähem kapillaare, seega on ülemine ala pruunikam, kollasem või isegi valge. Samuti             

on kollakamad rasvkudederohked alad, nagu lõuaalune ja suunurgad. Põsed, nina ja kõrvad            

on inimese näo kõige lihasemad kohad ja neis on verevarustus suurem, mis muudab ala              

punakamaks. Suu, lõug ja lõualuu on alad, mis on keskkonna valguspeegeldustest kõige            

rohkem mõjutatud. Meestel võimendab alumise ala sinakat tooni habe. Samuti on           

sinakamad silmaalused. Sellised detailid ja meetmed on keskkonna simuleerimiseks         

olulised, et tulemus oleks võimalikult fotorealistlik. 

2.4.3.2. Ajalooline uurimus 

Värvide originaalilähedasemaks muutmiseks tuleb teha ajaloolist uurimust. Näitena tuleb         

valitud foto puhul koloreerida Tartu  raekoda. Prioriteetses järjekorras tuleb: 

a) Leida täpne värvipilt või kirjeldus samast ajaperioodist 

b) Vaadelda kohta tänapäeval; 

c) Kasutada teadatuntud ja levinud värve; 

d) Kasutada vaistu ja oletada. 

 

Muinsusregistrist saame teada, et Tartu raekoda värviti 1833. aastal ookri ja indigo värvi.             

1970ndatel taastati hoone originaalvärv, mis on püsinud tänapäevani. 1885. aastal asendati           

kivikatus plekk-katusega ning värviti 1928. aastal punaseks (Metsallik 2000). Kuna foto           

ajaperioodiks on märgitud 1900-1920, võib öelda, et raekoda peaks fotol olema ookri ja             

indigo kombinatsiooni ning tumeda plekk-katusega. Vaadeldes enne 1970. aastat tehtud          

värvifotosid, saan korrektsed värvid täpselt paika panna. 

 

Uurimuse tegemiseks kasutan peamiselt Eesti Muuseumide Veebivärava keskkonda        

muis.ee ning Eesti Rahvusarhiivi fotode infosüsteemi fotis.ee. Näiteks võetud foto puhul           

võtsin värvieeskujuks samast ajaperioodist maale ja koloreeritud postkaarte. Arvestan         

fotode koloreerimisel ka keskkonnateguritega, nagu valgus, temperatuur ja ilm. Seejärel          

viin koloreeritud foto vastavusse ajaloolise uurimuse teel leitud viidetele.  
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2.4.4. Viimistlemine 

Lõpetuseks viimistlen foto - teen pisiparandusi, lisan aktsente ning lisan värvide kokku            

toomiseks üldistava värvifiltri. Vajadusel lisan fotole õrnalt läbi kumava DeOldify          

koloreeritud pildi, mis lisab lõpptulemuse koloriidile varieeruvust. Seejärel salvestan foto          

300dpi punktitihedusega PNG formaati. 

 

3. KOLOREERITUD FOTODE ANALÜÜS JA ARUTELU 

3.1. Koloreeritud fotode analüüs 

Tulemuste põhjal võib öelda, et püstitatud eesmärgid õnnestusid. Poolautomaatsetest         

koloreerimismeetoditest on parim Akvis Coloriage. Automaatsetest      

koloreerimismeetoditest parim on DeOldify algoritm. Parimaks arvutipõhiseks       

koloreerimistehnikaks osutus käsitsi koloreerimine tarkvaraga Adobe Photoshop, mis tagas         

palju täpsema ja realistlikuma tulemuse kui teised meetodid. Lisaks on käsitsi           

koloreerimisel kasutajal palju suurem kontroll tööprotsessi üle. 

 

Koloreeritud foto tulemus ning vastavus realismile sõltub suurel määral eelnevalt tehtud           

ajaloolisest uurimusest. Samuti mängib sügavat rolli originaalfoto formaat.        

Suureformaadilisemad fotonegatiivid ja -positiivid on hallskaalal detailsemad ning nende         

heletumedused on sügavamad, mis tagavad paremad tulemused kui paberfotodel. 

 

Praktilise osana koloreerisin 30 ajaloolist fotot Tartu linnast (Lisa 29). Valminud fotodest            

valmis virtuaalnäitus „Tartu taasleitud värvid, 30 koloreeritud fotot Tartu ajaloost”.          

Virtuaalnäitus on leitav veebilehel http://www.tartuvarvid.art/ (Lisa 30, 31, 32). 
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3.2. Koloreerimine tulevikus 

Viimastel aastatel on halltoonides piltide automaatse koloreerimise valdkond saanud         

neuraalvõrkude tulekuga suure tähelepanu. Tänapäevaks on arvutipõhised       

koloreerimismeetodid muutunud täielikult automaatseteks ning põhinevad valdavalt       

konvolutsioonilistel närvivõrkudel. Jätkub töö ja uurimine, eesmärgiga muuta automaatne         

koloreerimine täpsemaks, realistlikumaks, odavamaks ja kiiremaks. 

 

Fotode koloreerimine reaalse koloriidi järgi oli ja on tänaseni aeganõudev protsess.           

Koloreerimisalgoritmid on küll teinud võimalikuks fotode ja videode kiire ja tõhusa           

koloreerimise, kuid lõpptulemuse vastavuses päriselu koloriidile on puudujääke. 2018.         

aasta arendajafestivalil Google I/O tutvustati rakenduse Google Photos tehisintellektil         

töötavat automaatset koloreerimisfiltrit Colorize. Tänaseks on jõudnud filter beetaversiooni         

(Li 2019). Arvestades Google’i arendusvõimekust ja suurust, jääb järele ainult          

spekuleerida ja oodata, kas loodav filter on parem kui DeOldify. Usun, et on ainult aja               

küsimus, millal koloreerimisalgoritmid muutuvad nii täpseks, et saavutavad paremaid         

tulemusi kui käsitsi koloreerides. 

 3.3. Personaalne eetika 

Fotosid koloreerides pean kinni põhimõttest, et koloreeritud foto on alteratsioon, kunstiline           

valik, mitte asendus originaalile. Pean leppima, et mul ei ole olnud vahetut            

olustikutunnetust näiteks saja-aastase taguse ajaga, seega pean värvide tuletamiseks         

konkreetsete värvieeskujude puudumisel kasutama tihtipeale oletust ja sisetunnet. Seega ei          

saa ma kunagi kindel olla tulemuse tõetruuduses. Koloreerimine on minu katse taastada            

vaade, ettekujutus sellest, mida fotograaf läbi kaamerasilma nägi.  

 

Inimesed on harjunud ajalooliste fotode mustvalge, infot summutava ilmega, mis tekitab           

kronoloogilist distantsi. Mustvalge foto tekitaks justkui barjääri, et see mida me vaatame,            

oli ja on tükike minevikust, mis ei tundu päris. Värvifoto resoneerub inimestega, kes             

kasvasid üles ajal, millal värvifoto oli norm. Ajalooliste fotode koloreerimine paneb           
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inimesed vaadeldavaga rohkem suhestuma ning toob kaugest ajast inimesed ja sündmused           

vaatajale emotsionaalselt lähemale. Usun, et koloreerimine on justkui lisand või          

„maitseaine”, mis laseb vaatajal ajaloo mustvalget kontsepti tavapärasest natuke teisest          

nurgast tajuda, vaatamata sellele,  kas koloreeritud foto on autentne reaalsusele või mitte.  

 

Fotode koloreerimine võib muuta inimeste vaatenurka, kuid paneb samal ajal ajalugu           

hindama - värv loob sideme mineviku ja oleviku vahel. Leian, et koloreeritud fotod oleksid              

visuaalselt suurepärased vahendid, et õpetada ajalugu generatsioonidele, kes mustvalgete         

fotodega ei resoneeru. Näiteks oleks koloreeritud fotol ajalooõpikus või muuseumis          

noorele vaatajale palju suurem mõju ning aitaks seega õppetööle kaasa. 

 

Kunstis on alati püüeldud realismi poole ning värv on selle saavutamiseks hädavajalik.            

Mustvalged fotod tehti paratamatust vajadusest ning usun, et fotograafid oleksid kasutanud           

värvifotot, kui selline tehnoloogia oleks sellel ajaperioodil olemas olnud. Kuna tänapäeval           

on koloreerimine digitaalne, jäävad originaalfotod alles, midagi ei lähe kaotsi ja originaali            

väärtus jääb samaks. Tekib kaks varianti - originaal ning „milline see välja võis näha”. 

 

Vaatamata sellele hindan ka mustvalge foto kunstilist ilmet. Domineerivaid värve kõrvale           

jättes suundub tähelepanu foto muudele aspektidele nagu kujundid, jooned, tekstuur ja           

kompositsioon. Mustvalgel foto oleks justkui visuaal, mis ei ole realistlik, kuid ei ole ka              

abstraktne. 

3.4. Arutelu 

Tänu diplomitöö praktilise osale olen muutunud koloreerimise valdkonnas pädevamaks.         

Õppisin palju uut tarkvarade ja värvide kohta. Oskan leida vastavalt fotole ajaloolist            

viitematerjali ning neid koloreerimisel rakendada. Lisaks kunstilisele poolele õppisin väga          

palju Tartu ajaloo kohta. 

 

Praktilist osa tehes olen enda juures täheldanud, et olen hakanud rohkem tähelepanu            

pöörama päriselu värvidele ning kuidas need üksteist täiendavad. Näiteks olen end Emajõe            
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ääres jalutades tabanud endast süvitsi uurimast jõe peegeldusi; kuidas taeva ja vee värvid             

üksteist mõjutavad; tänavakivide erinevust ja tekstuuri või kuidas inimeste näonahad          

erineva valguse käes paistavad. Usun, et tekkinud taju, värvitunnetus ja oskus asju            

vaadelda tulevad tuleviku kunstiloomes kindlasti kasuks. 

 

Leian, et mida rohkem teha enne koloreerimist ajaloolist uurimist, seda lihtsam ja täpsem             

on tulevikus täpseid värve paika panna. Uuritav materjal kinnistub mällu ning hakkab            

ennast tulevikus kordama ja paralleele looma. Näiteks kui teha ühe foto juures uurimist             

ajaloolistel rõivastel, on hiljem teist fotot koloreerides palju lihtsam ja kiirem õigeid värve             

valida. Arvan, et käesolev diplomitöö on andnud mulle vajalikud oskused ja teadmised, et             

tulevikus palju efektiivsemalt fotosid koloreerida. 

 

Koloreerimine on minu jaoks avanud ka mõttelaadi, et ajalugu ei ole lineaarne ajajoon,             

vaid pigem kogumik selgetest eraldiseisvatest sündmustest, mis on sama erksad ja           

värvilised nagu tänapäeval. Selline mõttelaad on minu arvates vajalik alus kogu           

koloreerimise protsessile. 

 

Kavatsen õpitut tulevikus edasi rakendada. Usun, et ajaloolist pildimaterjali käsitlevad          

asutused - olgu nendeks muuseumid, kirjastajad või haridusasutused - oleksid huvitatud           

materjali muutmisest vaatajale vastuvõtlikumaks. Seega olen valmis oma õpitud oskusi ja           

teadmisi rakendama teenusena. Kavatsen koloreerimist jätkata ka oma huviks ning kui           

leidub huvitundjaid, jätkan koloreeritud fotode avalikku eksponeerimist. 
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KOKKUVÕTE 

Fotograafia leiutamisega tekkis probleem – kuidas saada üle tehnoloogia mustvalgest          

barjäärist? Püüdes klientide nõudmisi rahuldada, hakkasid fotograafid halltoonides fotodele         

käsitsi värvi lisama. Isegi parimad tulemused olid tehislikud ja kokkuvõttes          

mitterahuldavad. Vaatamata sellele oli koloreerimine parim, mis saada oli. 

 

Tänapäeval tuntakse sellist käsitööd koloreerimise nime all. Kunstnikud kasutavad         

digitaalseid tööriistu, et restaureerida ajahamba tekitatud kahju ja taasluua värviline vaade,           

mida fotograaf läbi kaamerasilma nägi. Minu lõputöö eesmärgiks oli lähemalt uurida           

koloreerimist ning leida selleks kõige parema tulemustega viis. Töö esimeses peatükis           

uurisin koloreerimise ajalugu, olemust ja tehnikaid. Teises peaktükis võrdlesin kõige          

populaarsemaid arvutipõhiseid koloreerimismeetodeid ning leidsin kõige tõhusama viisi,        

millega koloreerisin 30 mustvalget fotot Tartu linna ajaloost. Värvitud fotodest valmis           

virtuaalnäitus „Tartu taasleitud värvid”. Diplomitöö kolmandas peatükis analüüsisin        

saadud tulemusi ning spekuleersin koloreerimise eetilise olemuse ning tuleviku üle. 

 

Eesmärgiks seatud parima arvutipõhise koloreerimismeetodi leidmine sai edukalt täidetud.         

Võrdlesin populaarsemaid arvutipõhiseid koloreerimismeetodeid ning leidsin, et       

poolautomaatsetest meetoditest on parim Akvis Coloriage ja automaatsetest meetoditest De          

Oldify rakendus. Valitud meetodeid omavahel võrreldes jõudsin järeldusele, et käsitsi          

digitaalne koloreerimine tarkvaraga Adobe Photoshop on kõige tõhusam viis, mille          

rakendamisel on tulemused kõige ligilähedasemad tänapäevastele värvifotodele. 

 

Diplomitöö protsessi käigus õppisin palju nii tarkvaraliselt kui ka enda kohta. Leidisin            

ennast paelunud teemade vahel uusi huvitavaid seoseid ja vaatenurki. Usun, et olen            

diplomitöö tegemise käigus omandanud kasulikud kunstialased kogemused ja teadmised,         

mida saan tulevikus kindlasti edasi rakendada.  
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SUMMARY 

The subject of this thesis is „Colorizing Photos by the Example of Historical Scenes of               

Tartu”. The aim was to give a closer look at colorizing and to find the most effective                 

method to colorize 30 photos, with the intent that the results should look as close as                

possible to the modern photos of today. 

 

With the invention of photography arised a new challenge - how to give grayscale photos               

color. Photographers began to colorize black and white photos to satisfy their client’s             

needs. Even the best results looked artificial and bland. But at that time, colorization was               

the best option. 

 

Today, such art form is called colorization. Artists use digital tools to restore the damage               

done by time and to recreate the view that the photographer saw at the time the photo was                  

taken. My aim was to use these methods to restore and colorize a series of photos as                 

realistically as possible. 

 

My thesis consists of three main chapters. First chapter deals with the history, nature and               

techniques of colorizing. Second chapter compares the most popular computer-based          

colorizing methods and finds the most efficient process to colorize 30 historical grayscale             

photos of the city Tartu. A virtual exhibition “Rediscovered Colors of Tartu” was made of               

the colorized photos. The third chapter analyzes the results and speculates about the ethical              

nature of colorizing and its future. 

 

Throughout the work I learned new software skills and also things about myself. I found               

interesting connections and standpoints between the subjects of history and photo editing. I             

believe that the skills and experiences obtained during this thesis will surely become handy              

in the future. 
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