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Geralmente não faço muita distinção entre o que é
feito à mão e o que é digital no meu trabalho, pois o processo de
criação é praticamente o mesmo em ambos. No papel, em uma
parede ou no monitor, a técnica é apenas um meio para colher os
resultados do processo.

Essa busca é o fundamento do meu desenho, um
caminho contínuo de construção e pesquisa. Como explicarei
nesse tutorial, mesmo que o resultado seja exclusivamente
digital, posso começar sem nenhum rascunho prévio ou iniciar
tudo a partir de uma base analógica a partir da qual construo
uma coleção de formas, histórias, personagens, linhas e cores.

YUP
Paulo Arraiano,

também conhecido
como YUP, já foi
diretor de arte de
várias publicações
de cultura urbana,
incluindo as revistas
Slang e Magnolia.
Entre seus clientes
estão Red Bull e
Carhartt. Saiba mais
sobre ele em www.
pauloarraiano.com

Na internet
O arquivo vetor.zip,
necessário para
fazer o tutorial, pode
ser encontrado na
seção Tutoriais
do site da
Computer Arts

Tempo necessário
10-12 horas

Habilidades
- Controle dos
ângulos com a
Bézier Pen
- Cortar e unir
objetos com a
Pathfinder
- Sombreamento
com filtros do
Photoshop
- Vetorização
no lllustrator
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Costumo começar fazendo um rascunho. A idéia é ter uma referência,
e não uma estrutura estática que possa comprometer possíveis alterações no
desenho durante o processo. A intenção não é fazer um desenho completo e
finalizado nessa etapa, porque senão o processo digital não seria mais do que uma
reprodução. O que busco é uma transformação.

Agora, no lllustrator, crio o
que acredito ser as formas e os
ângulos corretos para criar equilíbrio
e fluidez ao longo do desenho. A
intenção é que elas mantenham uma
conexão com as formas que foram
desenhadas. Para isso, uso a
ferramenta Pen -fundamental em
desenhos vetoriais.

Após criar as formas que
quero para estabelecer a estrutura
principal, começo a trabalhar com
formas modulares.Você pode repetir
os elementos ou criá-los
individualmente. A partir deles e de
seu ângulos, escolho idéias que serão
úteis no sombreamento do desenho e
em outros detalhes. Lembre-se de
trabalhar em camadas para obter a
flexibilidade que você precisa para as
etapas posteriores do processo.

dando forma aos objetos, o ato de
desenhar se torna similar ao da
escultura. Quero dar formas ao
desenho de maneira intuitiva, sem
me prender a regras ou estruturas.

mandando-os para o plano de fundo e
dando espessura ao traço. Usando os
pontos de edição das curvas, altero os
objetos para dar mais expressão às
linhas. Nessa etapa, a base estrutural
da composição está definida. Abra o
arquivo OZ.ai.

Computer Arts Brasil

Quando estou cortando e Crio cópias dos objetos
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. Para criar elementos figurativos como olhos e
mãos, recorro novamente a duas técnicas elementares do
desenho vetorial: a ferramenta Pen e o painel Pathfinder.
Usando as ferramentas da Pathfinder, criarei um olho com
nada mais do que uma série de círculos - fazendo o corte de
um sobre o outro - e outros cortes para garantir
expressividade ao olho. Abra o arquivo 03.ai.

Dê à composição uma aparência mais cartoon ao adicionar linhas
expressivas ao redor dos olhos.Também criei algumas formas combinadas
usando o painel Pathfinder para acrescentar detalhes ao desenho.

Já que não irei usar cores nesse desenho, criarei
uma sensação mais dinâmica por meio de alguns detalhes
de sombreamento. Arraste um objeto (no caso um olho) para
o Photoshop e crie um efeito gradiente com a ferramenta
Eraser (você precisará converter o Smart Object em bitmap
primeiro) para obter o sombreamento.

No Photoshop, mude o
modo da imagem para Greyscale e vá
em Filter>Pixelate>ColorHalftone.
Brinque com as configurações de
Radius para obter um efeito reticulado.

O filtro Color Halftone
criará uma rede de pontos que serão
usados em vários objetos. Arraste-os
novamente para o lllustrator e vá a
Object>Rasterize. Em seguida clique
em Object>LiveTrace>Make para
converter a retícula em vetores.

YUP
Paulo Arraiano
seleciona seus cinco
trabalhos preferidos

'At Night'. Serigrafia - Dezembro de 2008
Essa peça foi produzida como série limitada, numerada

e autografada. Essa é a foto da prova final da arte.

'Wiki Wiu' - Dezembro de

2008 Criei 30 impressões

assinadas e numeradas

dessa peça de duas cores.
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Mesmo que seja apenas
preto-e-branco, o desenho começa
a ganhar expressão e detalhes por
meios dos cortes e curvas que
apliquei aos objetos.

cena. No lllustrator, clique em
View>0utline para ver o desenho
como uma coleção de objetos que o
compõe. Mova, gire, estique e
apague o desenho sem destruir os
objetos, explorando sua construção
de forma livre.

Chega o momento de dar cor aos objetos,
aumentar a peça ou reproduzi-la com offset ou
serigrafia. Assegure-se de que criou objetos compostos
e expandiu tudo de forma a deixar as coisas fáceis de
manusear no futuro.

Confira se todos os objetos estão unidos para garantir
que nada ficou de fora no momento de finalizar o desenho. Abra o
arquivo 04.ai para entender como criei duas formas compostas -
uma para a parte branca e outra para a parte preta.

Para
terminar, decida qual
será o tamanho final, a
posição e a finalização
do desenho na página.
Para isso você pode
testar algumas cores,
filtros ou qualquer
outro efeito de sua
preferência.

'Your.Heart.Your.Face.' - Janeiro de 2009
Usei tinta acrílica e marcadores da Posca
em madeira nesses desenhos que foram
produzidos para a exibição 2009 Encounters

em Lisboa, Portugal.

'Encounters'- Janeiro de 2009 Essa pintura em uma
parede foi feita em colaboração com a artista Leonor

Morais, novamente para a exibição 2009 Encounters.

'Green Orgy' - Março de
2009 Esse trabalho em
padrões foi feito para a
empresa alemã Auf

Blank Bags.
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