
Meu nome é Ricardo Piologo e,
para quem não me conhece,
sou um dos produtores do site
de animação www.mundoca-
nibal.com.br. Um dos nossos
personagens é o estressado ve-
lhinho Sr. Donizildo, de quem
fiz essa pintura digital que
acabou ganhando o concurso
Power Of The Pens promovido
por Wacom, a melhor fabrican-
te de Tablets do mundo.

Como queria testar a nova Tablet, vi que
essa era uma ótima oportunidade.

As principais e visíveis diferenças desse
novo produto da Wacom são: os botões
superiores menores, que são customizáveis,
ajudando bastante em tarefas repetitivas;
e o central, que serve para zoom, rolar
página, entre outras funções. No mais, a
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Pintura Digital

Tabletiaz o que se espera de um produto
Wacom, funciona muito bem, com ótima
sensibilidade e precisão.

O software escolhido foi o Art Rage 2.5
que eu também tinha acabado de instalar
e queria fazer algo bem legal com ele. Este
foi meu primeiro trabalho usando este
programa. O escolhi por ser muito fácil de
trabalhar, com excelentes recursos, além de
dar a verdadeira sensação de estar pintando,
como na vida real e com materiais reais.

Uma outra coisa legal do Art Rage 2.5
é o preço.

Por 25 dólares você pode ter a versão
completa para download ou por 39 dólares
recebe em casa uma caixa com CD e
manual.

Acho realmente barato pelo poder do
software, principalmente se comparado aos
outros, que até fazem a mesma coisa, mas,
em minha opinião, não são tão simples e
práticos para usar.

A escolha do personagem Sr. Donizildo
se deu pelo fato dele ter um design bem
interessante e por ser uns dos nossos
personagens mais populares.

Para a realização da pintura digital usei
várias referências fotográficas.

Essa é uma das funções bem legais
existentes no Art Rage, pois você pode
deixar as referências junto ao seu trabalho
enquanto vai pintando, como se estivessem
pregadas com taxinhas.

Usei referências, pois queria fazer algo
cartoori, mas com um toque de realidade, e
acho que o resultado ficou bem legal.

Trabalhar com o Art Rage não tem
segredo, é como pintar uma tela ou papel,
basta selecionar o material, fazer os ajustes
(se necessário) e mandar ver.

Então, com as referências
em mãos, foi só começar a
pincelar.
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etapas da produção

A vantagem aqui, em relação a uma
pintura real, é uma mistura fácil entre os
diferentes tipos de materiais, além de poder
trabalhar com Layers.

Procurei, como muita gente costuma
fazer, usar um Layer para cada parte do
rosto (olhos, pele, cabelo), tendo assim
um controle melhor e facilitando os ajustes
necessários.

O trabalho todo demorou cerca de
9h. Com tudo pronto, enviei para o Power
Of The Pens, onde percebi que a disputa
seria difícil, pois existiam ótimos trabalhos
postados.

Como a escolha seria através do voto
dos visitantes, resolvi divulgar o trabalho em
nosso site e pedir uma ajudinha aos nossos
fãs. Então, era só aguardar o resultado.

No dia 09 de janeiro de 2008 recebi
um e-mail de um fã me dando os parabéns
pela vitória, e eu me perguntei; 'Vitória? Será
que ganhamos?",

Então, entrei no site e lá estava!
Realmente o Sr. Donizildo tinha sido o
vitorioso.

Ficamos muito felizes e só temos a
agradecer ao pessoal da Power of the Pens
e principalmente aos fãs do nosso site que
com certeza ajudaram muito para nossa
vitória.

Agora, é só aguardar o maravilhoso
prêmio, uma Cintiq 12WX, que será muito
bem vinda e usada em nossas futuras
animações. •

Diverti muito fazendo este
trabalho e até já colocamos no
site uma enquete sobre qual deve
ser a próxima pintura. Então, se
quiserem participar entrem lá ou
aguardem, fogo, um ndvo trabalho
ser postado.

Mais uma vez, obrigado a
todos e até mais.
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