
Em um site de arte
vi uma imagem

que me chamou muita
atenção: o desenho
de um personagem
medieval. Era perfeito:
cada parte da armadura,
cada arranhão de espada
e cada dobradiça foram
desenhados e idealizados
com perfeição. E a
perfeição não se limitava
à armadura, estava
também no rosto do
personagem, tão realista
quanto possível. Essa
imagem me fez pensar
duas coisas: a primeira,
"quantos anos de estudo
o artista levou para
conseguir chegar àquele
resultado fabuloso, assim
como em todos os seus
desenhos?". A segunda
coisa que pensei foi um
pouco pejorativa: "puxa,
essa imagem é tão linda
quanto vazia". Confesso
que foi um pensamento
com uma pequena
dose de inveja, mas
ainda assim era inegável
que naquele desenho
maravilhoso faltava algo,
talvez um pouco mais de
vida ou de personalidade.

O
conceito de imagem clássica,
com um tema, uma história,
uma atmosfera, anda cada
vez mais esquecido e trocado

por desenhos e conceitos que privilegiam o
aspecto visual e o design. Sei que isso não é
uma coisa ruim, mas acredito que conceito e
imagem devam caminhar juntos.

Um exemplo muito simples de imagem
e conceito é lembrar dos quatro Tartarugas
Ninjas. São absolutamente iguais do ponto de
vista estético, e um artista pode desenhá-los
tão bonitos quanto o desenho da armadura
que eu vi na internet. No entanto, se essa
pessoa que desenha bem tiver que desenhar
o tartaruga Michelângelo, com certeza ela o

desenhará fazendo alguma maluquice ou com
uma expressão facial engraçada. Isso porque
esses personagens não são apenas um estilo
de desenho, mas sim um conceito, uma
personalidade, características que dão a eles
vidas distintas e os fazem ser reconhecidos
facilmente por suas atitudes.

Esse é o tipo de conceito que utilizo
ao criar uma imagem. Primeiro penso em
todos os aspectos que deixariam os meus
personagens únicos e vivos, utilizando de todo
o conhecimento de criação e conceituacão que
aprendo lendo em livros de criação, psicologia
ou em palestras de mestres. Depois aplico
o melhor estilo de desenho que expresse a
minha idéia.

"AMIGO, É A SUA VEZ"

Aqui temos uma coisa que acontece o tempo todo: um menino que
brinca com o seu amigo imaginário. Infelizmente, esse menino é um
pouco diferente dos outros, pois ele maltrata o seu dragão imaginário.
Ele trata o seu amigo como se ele fosse um estúpido e faz isso
mostrando que ele é incapaz de vencê-lo em uma partida de xadrez.

Veja bem, ele não é um menino mal, mas tem um senso de vingança
muito inoportuno para uma criança normal. Por que vingança? Porque
o menino é "nerd", e por isso ele sofre na "mão" de algumas crianças
que vivem brigando com ele e caçoando de seu jeito desengonçado. Só
que, em vez de reagir contra os meninos que brigam com ele, desconta
tudo o que sente no seu amigo imaginário. IMAGEM FINAL



"AMIGUINHO, EU TE AMO"

Meu personagem trata mal o seu dragão
imaginário. No entanto, ele o ama. Se ele não
o amasse de verdade, talvez o dragão nunca
existisse. Pensar nesse conceito me causou
um pequeno problema, pois como eu poderia
expressar em um desenho esse tipo de senti-
mento tão sutil e controverso?

Alguns estudos de psicologia dizem
que quando fingimos uma expressão facial
fazemos isso só em um lado do rosto, o lado
direito da face.

EXPRESSÃO FACIAL

Mesmo sendo uma mensagem um pouco sutil, dentro
da composição geral, eu fiz com que a face do meu perso-
nagem expressasse o momento do jogo, mostrando que
por um lado o menino maltrata seu bichinho, mas que na
verdade está triste e procura um consolo junto ao amigo.

"QUEM É O MEU AMIGO?"

O dragão é o menino assim como o menino
é o dragão - como em toda relação de amigos
imaginários. Logo, esse link de um ser ou
pertencer ao outro deveria estar claro na
imagem. Por isso, a primeira coisa que fiz foi
fazer com que a forma triangular dos olhos dos
dois personagens fosse a mesma. A segunda
coisa, mais fácil de ser percebida, foi colocar no
dragão os mesmos óculos de "nerd" do menino.
A terceira coisa, e também a mais sutil, foi fazer
o dragão da mesma cor da camisa do menino, imaginando que cada
vez que o menino troca a cor da roupa o dragão troca sua cor.

SEMELHANÇAS

O GIZ CONTA UMA HISTÓRIA

Carl G. Jung, psicólogo contemporâneo e
companheiro de estudos de Freud, fazia com que
seus pacientes desenhassem seus sentimentos
e sonhos. Ele acreditava que os traços e as
imagens que surgiam nesses desenhos eram
ótimos caminhos para entender o que o paciente
tinha, e com isso ele conseguia aplicar um
melhor tratamento a ele.

Meu personagem não diz o que está acon-
tecendo a ninguém, pois sempre aprendeu
com seus pais que tem que ser forte. Por ser
apenas uma criança, ele se confundiu e acre-
dita que retrair um sentimento é lutar contra
ele. Por isso, a única coisa que faz para dizer o
que está sentindo é fazer seus desenhos com

HISTÓRIA NO GIZ

o giz. Nos desenhos, ele mostra que os meninos brigam
com ele e ele briga com o seu amigo.

Talvez se as pessoas vissem seus desenhos e os
entendessem, o menino seria mais feliz. E talvez deixasse
o dragão ganhar de vez em quando!



A TÉCNICA DA PINTURA

Depois de criar toda a história e todo o
conceito da cena, o que eu faço é criar a
composição visual da imagem. Composição é
uma etapa da criação de imagem que muitas
vezes é feita de forma intuitiva por muitos
artistas. Isso porque podemos dizer, grossei-
ramente, que composição nada mais é que
organizar a cena para que ela fique agradável,
bonita e explique o que o artista quer dizer.

No entanto, existem muitos estudos acadê-
micos sérios que dizem que se uma forma
está desalinhada com o todo, a interpretação
do todo pode ser completamente diferente.
Para explicar isso de uma maneira simples,
vamos imaginar um dado.

Na imagem acima vemos dois dados com
seus pontos organizados de forma diferente.
Note que na forma A enxergamos os pontos
fazendo parte de um único grupo, enquanto na
forma B, querendo ou não, vemos dois grupos
distintos, um grupo de três pontos e um grupo
de dois pontos. Essa diferença de visualização

do objeto acontece porque nosso cérebro está a todo o
momento organizando imagens. E, assim como a infor-
mação dos pontos foi mudada devido à sua organização, a
informação de uma imagem pode ser prejudicada se não
for bem organizada.

Existem diversos estudos de composição como Gestalt,
Métrica Áurea, Organização de linha de Leitura e muitos
outros que podem ser usados sozinhos ou combinados
para uma melhor composição. Na imagem que desenhei,
utilizei três formas de organização:

1 - Simetria: algumas pessoas acham que já se foi o tempo
de coisas simétricas, eu discordo. A arte grega é linda de se
ver, e nela usava-se muito simetria. Não quero comparar meu
pequeno desenho com a arte grega, ionge disso, mas acho
que é um método tão bom de organização e composição
como qualquer outro. Mas devo admitir que eu prefira a divisão
áurea, que infelizmente não consegui aplicar.

2 - Leitura ocidental: o famoso Z da leitura ocidental. Fiz
com que todos os itens de relevância da imagem seguissem
a ordem da nossa leitura ocidental. Assim, fica fácil para o
espectador identificar todos os objetos da imagem.

3 - Unidade geométrica: os renascentistas usavam
muito a forma do triângulo para cima quando faziam
pinturas religiosas. A meu ver, religião e imaginação são
coisas divinas, e acreditei que essa pintura merecesse
uma composição em triângulo.



PASSO-A-PASSO DA
PINTURA

Apresento aqui um passoa-passo
de como realizo as minhas pinturas,

1) Começo sempre com um rascunho, algo
bem rabiscado. Nesse primeiro estágio não
me preocupo com a beleza ou a limpeza do
traço, e sim com a expressão de volume dos
objetos. Pois sei que o traço não existirá no
futuro, ele será todo substituído pela pintura
pincelada.

2) O segundo passo é escolher as
cores. Deixo o desenho na primeira
camada do photoshop e, com um layer em
multiply, eu pinto as principais cores da
imagem.

3] Nesse estágio ilumino o desenho. Imagino
de onde vem a luz e pinto de branco, usando
sempre a relação de volumetria do objeto. É por
causa desse estágio que me preocupo mais
com a volumetria do rascunho do que com a
limpeza do desenho. A primeira coisa que faço
é achatar o desenho. Depois, vou pintando por

cima toda a área de iluminação, tentando, com isso, apagar
todas as linhas do rascunho, mas mantendo o formato do
desenho.

4) Agora é a hora da paciência: aumentar o ZOOM
para limpar as linhas de rascunho que sobraram e ir
dando cada vez mais detalhes.

CRIAÇÃO DE
BRUSH

Eu tive um pequeno
problema para criar essa
pintura. Foi muito difícil fazer
o desenho de um giz. Até
que pensei: "em vez de criar
o desenho de um giz, posso
tentar criar um brush que se pareça com
um giz e simplesmente desenhar com esse
brush". Depois de algumas brigas com o editor
de brushes avançados do Photoshop, cheguei
num resultado satisfatório em relação ao que
eu queria. E essa dica vale compartilhar com
um pequeno tutorial.

E por fim...
Conceitos, criação da psicologia dos

personagens e composição de uma imagem
são coisas que agregam valor a qualquer
trabalho. Mas isso não significa que toda

TUTORIAL

imagem deva seguir esses padrões. Um profissional de
concept art deve conhecer todos esses conceitos para
aprimorar sempre seus trabalhos. No entanto, o seu
trabalho pode ser simplesmente criar o concept de uma
armadura legal. O conceito da obra, então, passará a ser o
design da armadura, sem que o personagem dentro tenha
qualquer conceito psicológico
estabelecido. Mas mesmo assim
a harmonia entre detalhes da
armadura pode ser criada com
um pouco de conceito,
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