
Làm hình Nghệ Thuật theo sự cảm nhận của 
mình. Cách thêm bầu trời cho 1 hình.
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Khi các bạn chụp một ảnh phong cảnh. Nếu các bạn cho là qúa đẹp rồi. Qúa nghệ thuật rồi thì thôi. Đó là hạnh phúc của bạn. 
Và tôi xin chúc mừng bạn.

Nếu các bạn chụp một phong cảnh với mục đích là để ghi nhận làm tài liệu thì không dính dấp gì đến phần viết dưới này cả.

Còn nếu các bạn chưa hài lòng, hay các bạn muốn sáng tạo tìm tòi học hỏi để tìm ra cái mới cái lạ và cái thú chơi hình theo ý 
mình, theo cảm xúc của mình thì các bạn cùng tôi tìm tòi  để sáng tạo ra hình ảnh  một phong cảnh theo ý mình.

Người Họa Sĩ vẽ theo ý họ. Người Họa Sĩ vẽ một phong cảnh họ tự bỏ cái này thêm vào cái kia để tìm ra sự hài hòa và tìm ra cái 
mới cái lạ. Tại sao nhiếp ảnh Nghệ Thuật cứ phải hòan toàn lệ thuộc vào máy ảnh? Tại sao nhiếp ảnh Nghệ Thuật chỉ cứ tin vào 

máy ảnh của mình không có tí gì sáng tạo? 
Tôi nhận rất nhiều thư từ điện tử của các bạn gởi cho tôi và nói: 

- Chụp ảnh mà sử dụng Photoshop là người chụp ảnh còn dở chưa hay. 
- Chụp ảnh tự nhiên vẫn hay hơn.

- Tại sao chụp ảnh mà phải dùng Programm, Phải dùng Photoshop? Ngày xưa các bác các chú đâu có dùng Programm mà chụp 
hình vẫn đẹp vẫn có Nghệ Thuật. (Câu này nên hỏi các bác các chú. Còn riêng ý của tôi thì các bác các chú ngày xưa giỏi thật. 

Nhưng rất xấu. Phần đông là hay giấu nghề và giấu rất hay.  Tìm tòi ra là  để làm của riêng cho mình. Vì thế cho nên bây giờ đàn 
em không hiểu gì các bác các chú đã làm nên mới ngớ ngẩn hỏi những câu hỏi như vậy.

Và có rất nhiều câu hỏi mà tôi không tiện đem lên đây. Hy vọng họ cần một thời gian học hỏi rồi thời gian sẽ trả lời cho họ.

Thời buổi này người ta chụp ảnh bằng máy Digitale. Không còn chụp bằng máy Film 35mm. Cho nên mỗi thứ  làm mỗi khác.
Nếu máy Digitale mà không có Programm và compulter thì không làm gì đựơc chuyện.

Tại sao khi bạn mua một máy ảnh Digital đều nhận được một Programm và sợi dây USB? Một câu hỏi cũng là câu trả lời cho các 
bạn rồi.

Theo tôi một cái nhìn và nhận định đúng sai còn tùy vào sự hiểu biết của họ.  Từ đó đem đến kết qủa cho sự phát triển để tiến 
lên hay thục lùi. 

Người có óc tìm tòi để học hỏi là người tiến bộ.
Bây giờ chúng ta thử tìm tòi xem sao.



01 Hình A. Hình chụp ghi nhận vào Mùa Đông.



02- Hình B Chụp ghi nhận một vào buổi chiều trên biển.



2 hình chúng ta ghép lại xem sao.
03-Trên Menu PS có Icon mà tôi khoanh mầu đỏ bạn dùng Mouse bấm vào khoanh đỏ dưới. 

Mục đích là để 2 hình nằm ngang nhau để dễ làm việc.



04- Dùng Mouse kéo hình A qua hình B. (Xem hình trên)



05- Khi hình A nằm trên hình rồi. Sau đó ở Menu Layers có Icon tên là Add vector mask
nằm tận cùng mà tôi khoanh tròn mầu đỏ. (Xem hình bên phải).Bấm vào đó sẽ hiện lên ô trắng được khoanh tròn mầu 

đỏ nằm phía trên. 
06- Nhìn bên trái có cọ Brush Tool mà tôi khoanh tròn mầu đỏ. Phía trên Menu PS có Opacity để 30%. Và nhớ là hai ô 

vuông nằm tận cùng Menu Tool để mầu đen nằm trên mầu trắng. tôi có khoanh tròn mầu đỏ. (Xem hình bên trái)
07- Khi dùng cọ Brush Tool bấm Mouse bên phải sẽ hiện lên Size (Xem hình trên) để to nhỏ px tùy theo để bạn dễ làm và 

dùng Mouse bấm vào ô mà tôi khoanh tròn mầu đỏ. 



08- Các bạn chà từ trên xuống tới đầu ngọn cây  một tí cho thật đều rồi thả Mouse ra. Nếu thấy chưa ưng ý thì chà 
thêm lần thứ 2 cũng như vậy. Nhớ là 2 ô đen trắng nằm tận cùng của Menu Tool. Đen nằm trên là để tô lênđể thấy 

hình phía sau. Nếu để trắng nằm trên là xóa trở lại khi các bạn tô qúa đậm hay tô nhiều lần bị mất đi phần cảnh.



09- Đây các bạn xem khi ảnh đã được tô xong rồi. Theo ý và cảm xúc của tôi. Còn các bạn cũng có thể làm khác.
Làm theo tâm hồn Nghệ thuật  của bạn để có một tấm ảnh theo nhận định và cảm xúc của riêng mình thì ảnh mới có 
hồn, mới có những cái hay cái lạ qua sự sáng tạo của mình. Còn nếu không thì bạn sẽ tô mà không cần biết là chổ này 
cần sáng hơn hay tối hơn đậm hay qúa trắng, để ảnh nhạt nhẻo, trơ trẻn, rồi phông không hạp với cảnh, và không hài 

hòa với nhau, mỗi đứa nằm một bên thì trông chán lắm. Có nghĩa là làm ảnh phải theo cảm giác của mình. 
Một điều nên nhớ là Khi làm ảnh hay ghép ảnh tất cã hình ảnh là của chính mình tự chụp lấy. 



10-Ở Menu PS có Image chọn Adjustments lấy Color Balance. Tùy các bạn chọn mầu cho hình các bạn như ý bạn.
Và ở Color Balance các bạn chỉnh sửa lại chút mầu sắc và bố cục .Nếu các bạn muốn. Là Xong.

Khi làm có trở ngại cứ liên lạc nguyenlani50@yahoo.de



11- Còn nếu các bạn chưa hài lòng thì mình làm cho Mùa Đông thê thảm hơn.
12- Tìm 1 ảnh có phông mầu xám tối để khi khi chúng ta làm tuyết rơi mầu trắng  sẽ thấy tuyết rỏ hơn.

13- Các bạn cũng để 2 hình nằm ngang với nhau để dễ làm việc. (Xem hình trên)



14- Và cũng làm theo mục số 5,6,7,8 như trên đã làm.
15- Và sau đây chúng ta làm tuyết rơi.



16- Ở Menu Layers bấm phía dưới cùng có Icon Greateanew Layer Sẽ hiện lên 1 ô trắng Layer 1. Xem hình trên bên trái.
17-Ở Menu Tool lấy Paint Bucket Tool. Nhớ là phía dưới cùng của Menu Tool có 2 ô nhỏ, để trắng nằm trên để ta có một 

mầu trắng tuyết. Rồi sau đó dùng Paint Bucket Tool đổ vào hình sẽ hiện ra mầu trắng. Xem hình trên.



18- Ở Menu PS có Filter chọn Noise lấy Add Noise. Xem hình trên.



19- Sẽ hiện ra Hình Add Noise, để Amount 338% chọn Gaussian và chọn monochromatic. Xem hình trên. Xong bấm Ok



20- Ở Menu PS có Filter. Chọn Blur lấy Grassian Blur. Sẽ hiện ra Box Gaussian Blur. Lấy Radius 3 Pixels. Xem hình trên.
Sau đó bấm OK.



21- Bấm Ctrl với L. Sẽ hiện ra Box Levels. Xem hình trên. Trước nhất dùng Mouse kéo nút mầu 
trắng vào cho đế khi con số  lên tới 168 rồi sau đó kéo nút mầu xám nằm sau nút mầu trắng. Xem hình 

trên bên trái. (Để con số  to nhỏ  là  cho ta nhiều tuyết hay ít tuyết.)
22- Sau đó Ở Menu PS có Filter chọn Blur lấy Motion Blur. Xem hình trên. Sẽ hiện lên Box Motion Blur. 

Ở đây các bạn muốn tuyết rơi theo chiều nào các bạn cứ bấm vào vòng tròn có gạch và xoay theo chiều 
để lấy độ rơi của tuyết.

23- Ở Menu Layer có  Normal chọn  Screen. Xem hình trên bên phải. Khi chọn xong Screen. sẽ  cho ta 
ảnh có  tuyết xem ảnh dưới đây



24- Muốn tuyết rơi nhiều hơn các bạn cứ bấm Ctrl và  J sẽ  hiện thêm tuyết lên. Sau đó các bạn làm theo mục số  
5,6,7. để bôi mờ bớt đi những gì mà mình nhìn thấy tuyết rơi không được thật cho lắm.

Các bạn thấy không Photoshop đem đến cho ta rất nhiều điều hay và mới lạ. Chỉ có ta không chịu khám phá tìm 
tòi . Và  cũng vì không biết nên hay chê bai.
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