
Abstracte fotografie in rook op laten gaan 
Vandaag kwam ik een artikel op Photocritic.org tegen waarin uitgelegd werd hoe je prachtige 
abstracte foto's kunt maken van rook. Zij hebben gesproken met Graham Kefferey die 
dergelijke foto's al een tijdje met veel succes maakt. Een interessant artikel en voor mij 
aanleiding om er zelf ook mee aan de slag te gaan. Hierbij dan ook gelijk een tutorial van wat 
ik vandaag geleerd heb. 
 
Rook fotografie 
Eerst moeten we natuurlijk een foto maken van rook om als uitgangspunt te gebruiken in 
Photoshop. 
Hoewel het ook mogelijk is een dergelijke foto met natuurlijk licht te maken kiezen we voor 
de gemakkelijkste weg; flitslicht. Gebruik een zwarte achtergrond. We willen namelijk een 
egale achtergrond gebruiken en zwart is hierbij de eenvoudigste methode aangezien je een 
zwarte achtergrond niet hoeft uit te lichten (zo min mogelijk belichten zelfs). Verderop zie je 
hoe we de zwarte achtergrond in Photoshop omzetten naar wit. 
 
Omdat we zo min mogelijk strooilicht willen (die de zwarte achtergrond zou oplichten) 
gebruik ik een grid om de rook te belichten van opzij. Om rook te produceren trekken we de 
wierrook uit de kast. Een goedkope manier om lang en constant een mooi lijntje strook neer te 
zetten. Plaatst de wierook op een tafel op enkele meters van de zwarte achtergond. 
 
De camera stellen we in op ISO 100 (zo min mogelijk ruis) en uiteraard werken we in de 
studio met een handmatige sluitertijd (1/160 seconden). Automatisch scherpstellen op rook is 
lastig, dus zetten we de camera op handmatig scherpstellen in combinatie met een groter 
scherptediepte (bijvoorbeeld f/11 of f/16). 
 
Bij mijn eerste pogingen kwam ik erachter dat in dit geval correct belichten van het 
onderwerp niet overeen komt met wat correct belichten volgens de flitslichtmeter is. Om de 
rook goed te kunnen zien moeten we de flitser heftig laten overbelichten. Speel hier zelf een 
beetje mee voor goede resultaten. Plaats de flitser in elk geval dicht bij de rook zodat er zo 
min mogelijk licht verloren gaat. 
 
Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is. Wanneer de ruimte te rokerig wordt kun je 
geen goede foto's meer maken. 
Door zo nu en dan een voorwerp te gebruiken om de rook tegen te houden of in andere banen 
te leiden zorg je ervoor dat de rook afwisselende vormen aan blijft nemen. 
 
Nabewerking 
Een foto van wat grijze rook op een zwarte achtergrond is in veel gevallen wat saai. Daarnaast 
herken je hierbij bijna direct wat het is. We gaan de afbeelding dus nabewerken in Photoshop 
om er iets bijzonders van te maken. Selecteer van je foto's de beste afbeelding. Zelf vind ik 
dat de mooiste resultaten zitten in de mooie vloeiende lijnen die als eerste ontstaan bij de 
rook. De rommelige bedoeling iets hoger vind ik persoonlijk niet zo bruikbaar. 

1. Selecteer de afbeelding en uitsnede 
Mogelijk is een specifieke uitsnede uit een foto mooier dan het geheel. Let daar dus 
ook op bij het selecteren van de te gebruiken afbeelding. 

http://www.photocritic.org/2007/artsmoke-photographing-smoke/
http://sensitivelight.com/
http://sensitivelight.com/smoke2/


 

 
Kies de beste foto en gebruik eventueel een uitsnede daarvan 
 

2. Roteer de afbeelding voor een mooiere compositie 
Vaak is het mooier om de rook van links naar rechts te laten lopen in plaats van van 
onder naar boven. Roteer de afbeelding dus naar smaak. 

 

3. Omschakelen naar de inverse afbeelding 
Deze stap is niet in alle gevallen noodzakelijk. Sommige afbeeldingen komen mooier 
over op een zwarte achtergrond, sommige op een witte. In ons voorbeeld gaan we over 
naar de witte achtergrond. Gebruik hiervoor de Invert optie onder image -> 
Adjustments (CRTL-I). 

 

4. Verwijder ongewenste elementen 
Controleer de foto op 100% om te zien of er geen ongewenste elementen in beeld zijn. 
Een pluimpje rook dat de compositie in de war gooit bijvoorbeeld. Gebruik de brush 
(penseel) of clone stamp tool om het te verwijderen. 

 



5. Maak een nieuwe laag aan 
Kopieer de achtergrond laag naar een nieuwe laag waarop we de kleurbewerking gaan 
uitvoeren (CRTL-J). 

 

6. Open de Hue/Saturation dialoog 
Om de kleur van de rook aan te passen gaan we de nieuwe laag bewerken met behulp 
van de Hue/Staturation dialoog (CRTL-U). 

 

7. Selecteer een kleur 
Vink de Colorize box aan om de kleur aan te kunnen passen. 
Verschuif vervolgens de Hue slider om een kleur te selecteren. Wanneer je tevreden 
bent met de kleur druk je op OK. 

 

 
Selecteer een kleur met behulp van de Hue slider 
 

8. Herhaal deze stap met een extra laag 
Selecteer de achtergrond laag en kopieer deze naar een nieuwe laag (CRTL-J). 
Vink het oogje voor de bovenste laag uit zodat we de gekopieerde laag zien. Herhaal 
de vorige stap (CRTL-U) maar selecteer ditmaal een andere kleur. 



 
Gebruik indien gewenst ook een saturation slider om de kleur net 
wat intenser te maken. 
Voeg eventueel nog meerdere lagen toe volgens hetzelfde 
principe. 

 

9. Maak een masker aan 
Maak een masker aan op de bovenste laag door op het icoontje 

hiervoor te klikken (zie afbeelding). 
Dit masker gaan we gebruiken om een deel van de onderliggende laag door te 
drukken, zodat we een mooie mix van de verschillende kleuren kunnen maken. 

 

10. Maskeer naar smaak 
Gebruik een zwart penseel in het masker om de onderliggende laag te voorschijn te 
halen. Voor soepelen overgangen gebruik je uiteraard een erg zacht en groot penseel. 
Probeer ook de Gradient tool (CRTL-G) voor een mooie overloop tussen twee 
kleuren. 
 
Bij meerdere lagen kun je hetzelfde principe toepassen; dus op elke laag een masker. 
Het werkt dan waarschijnlijk handiger om een masker eerst geheel doorzichtig te 
maken (met zwart te vullen) en vervolgens de kleur van de geselecteerde laag met wit 
terug te halen op de plekken waar je dat wilt. Bij de daaronder liggende laag worden 
dan geen delen gemaskerd door de bovenste lagen. 

 



 
Bekijk het verschil tussen het resultaat en het origineel (inverted) 
door met de muis over de afbeelding te gaan. 
 
 

 
Een voorbeeld in het zwart 



 

 
Een extra voorbeeld in wit 
 
 
Bron: Photojojo, Photocritic. 
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