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Meedia- ja reklaamidisain

Foto: Jan Henrik Pärnik

Foto: Ernst Witthoff (1921), Küüni tänav Tartus (ERM Fk 439:239); Eesti Rahva Muuseum (koloreeritud)

Foto: Eduard Sakk (1965), Tartu ülikooli peahoone tulekahju
(TM F 556:1); Tartu Linnamuuseum (koloreeritud)

Foto: Carl Sarap (1938), Turg Tartus Emajõe kaldal
(RM F 976:357); Virumaa Muuseumid SA (koloreeritud)

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. See 
paneb värvifoto eelset ajalugu paratamatult 
tajuma kui kauget kadunud aega, möödani-
kku, millel ei ole seost tänapäevaga. Kuid 
maailm on olnud ikka ja alati sama värviline 
ja kirgas nagu ka päeval, millal leiutati fo-
tograafia.

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. Koloreeritud 
foto paneb inimesed vaadeldavaga rohkem 
suhestuma ning toob kaugest ajast ini-
mesed ja sündmused vaatajale emotsion-
aalselt lähemale. Usun, et koloreerimine on 
justkui lisand või „maitseaine”, mis laseb 
vaatajal ajaloo mustvalget kontsepti tav-
apärasest natuke teisest nurgast tajuda.

Viimastel aastatel on mustvalgete piltide  
koloreerimise valdkond saanud neu-
raalvõrkude tulekuga suure tähelepanu. 
Tänapäevaks on arvutipõhised koloreerim-
ismeetodid muutunud täielikult automaat-
seteks ning põhinevad valdavalt konvolut-
sioonilistel närvivõrkudel.

Oma lõputöös uurisin koloreerimise 
ajalugu, olemust ja tehnikaid. Seejärel 
võrdlesin kõige populaarsemaid 
arvutipõhiseid koloreerimistehnikaid ning 
leidsin kõige tõhusama viisi, mille 

rakendamisel oleks tulemus võimalikult 
ligilähedane tänapäevastele fotodele. 
Leitud meetodiga koloreerisin 30 foto Tartu 
ajaloost. 

Värvitud fotodest valmis virtuaalnäitus 
„Tartu taasleitud värvid”, mis on leitav 
veebilehel

www.tartuvarvid.art

This graduation project is a research on the 
subject of colorization. In the written part of 
the thesis I studied the history, nature and 
techniques of colorization. Then I com-
pared the most popular computer-based 
colorizing methods  and found the most ef-
ficient process to colorize 30 historical 
grayscale photos of the city of Tartu. A vir-
tual exhibition “Rediscovered Colors of 
Tartu” was made of the colorized photos. 
Finally, I analyzed the results and speculat-
ed about the ethical nature of colorizing 
and its future.

The virtual exhibition can be found at:
www.tartuvarvid.art


