På fotogravuren side 52 kan du se resultatet
af min endelige test af et udsnit af mit billede
"Glyptotektet" med gråtoneskalaen – ill 25b viser
dybtrykket i sin fulde størrelse. Når du har trykt
fotogravuren, og den er tør, er det tid til at sammenligne originalbilledet på skærmen med trykket.

24 a

Dybtryk af gråtoneskalaen eksponeret
fire forskellige tider.

TRIN 5:
Den endelige kalibrering af fotogravuren
Nu, hvor du har fundet de optimale eksponeringstider, er det tid til at lave den endelige test.
Som udgangspunkt bruger du et perfekt positiv med så mange toner som muligt. Jeg har her
valgt "Glyptoteket," (ill. 25), som jeg har forsynet med to gråtoneskalaer, som giver et godt
overblik over gengivelsen af de forskellige gråtoner i billedet.
Du kan downloade billedet til dine kalibreringstests fra min hjemmeside under punktet
"downloads". Du kan også kopiere et repræsentativt udsnit af et af dine egne billeder ind
imellem gråtoneskalaerne i dit billedbehandlingsprogram og bruge det til kalibreringen,
eller downloade gråtoneskalaen og kopiere
den ind i et af dine egne billeder.
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24 b

Sammenlign dybtrykket (ill. 24a)
med positiv-filmen her og vælg den
optimale eksponeringstid.

Det er nu tidspunktet, hvor du bør fintune din
eksponeringstid for positivet, hvis det generelt
står for lyst eller for mørkt.

➽ Hvis dit positiv trykker for mørkt, skal
det eksponeres lidt længere tid, og hvis
det trykker for lyst, skal det eksponeres
i kortere tid.

Nu skulle du gerne have fundet de endelige eksponeringstider, som vil være dem, der gælder i fremtiden
for det set-up, du har betjent dig af. Hvis billedet
ikke fremstår, som du kunne tænke dig, er det
nok ikke eksponeringstiderne, du skal justere,
men juster på mellemtoneskyderen som beskrevet i trin 4 på side 27. Hvis du stadig ikke er
tilfreds, kan du vælge at begynde forfra og finjustere Curves yderligere med nye Input/Output værdier. Kald dine test ”FP-gravure test 1,
2, 3 osv.” og gem curve-indstillingerne, så du
kan ”loade” dem efter behov. Når du har fundet
din favorit-indstilling, er det den, du bruger
som udgangspunkt fremover.

25

Du kan downloade dette positiv fra min hjemmeside til brug for dine kalibreringstests.
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25a

Her ses den trykte
prøve-version af
fotogravuren
”Glyptoteket” fra
positivet ill. 25
side 51. Den klare
adskillelse af tonerne
i gengivelsen af
gråtoneskalaerne
viser, at billedet er
eksponeret den
optimale tid. En længere eksponeringstid
ville betyde ringere
toneadskillelse i de
lyseste områder,
mens en kortere
eksponeringstid
ville betyde ringere
adskillelse i de mørkeste områder.
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25b

Her ses den endelige
version af fotogravuren “Glyptoteket”, København 2019
uden gråtoneskalaerne. Af æstetiske
årsager har jeg valgt
at øge kontrasten i
positivet i forhold
til versionen med
gråtoneskalaerne
på modsatte side
– denne korrektion
påvirker ikke toneomfanget.
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