


A Photoshop Creative explora as técnicas e processos digitais que ajudam
a dar forma a algumas das mais belas imagens do meio publicitário

oje em dia, quando se fala em marketing,

assistimos em primeira mão ao Photoshop ser

forçado até o limite para capturar a imaginação

do público e dos artistas. Isso é ainda mais aparente nas

áreas de publicidade e propaganda. Aqui, um estilo

distinto surgiu; uma hiper-realidade digital que cria

imagens contemporâneas inteiramente convincentes e

muito atraentes.

Desafiando a lógica, as poderosas ciências criativas

do Photoshop estão sendo empregadas para criar

designs estimulantes e empolgantes. Vejam, por

exemplo, as campanhas da linha de sandálias de Gisele
Bündchen (www.sandaliagiselebundchen.com.br) ou

o anúncio televisivo Rock Band para o Xbox 360 para ter

uma idéia do que é fotorrealismo. Estes exemplos são

uma gota no oceano criativo promovido por empresas

de todo o mundo.

Mas até que ponto esses métodos estão acessíveis

aos artistas em botão? Que técnicas podem ser usadas

para reproduzir e reinventar estilos? Bem, a Photoshop

Creative se reuniu com alguns dos principais artistas da

área para dissecar o processo de design, revelando que

essas inventivas composições não estão além de sua

compreensão criativa. Desde a busca até a composição

das imagens, dos retoques profissionais as correções de

pós-produção, destacamos diversas técnicas e

mostramos o quanto o Photoshop é ideal para libertar a

invenção intuitiva.



Com um estilo fotorrealístico, as imagens de catálogo se

transformam em seu pão-com-manteiga criativos. Elas se

tornam os tijolinhos e o cimento de cada projeto,

reconstruídas e manipuladas pelos artistas em busca dos

melhores efeitos. Mas qual o melhor jeito de obter imagens

de catálogo em alta resolução? Alguns artistas investem em

câmeras para capturar seus próprios exemplos, já que

existem alguns modelos bastante acessíveis no mercado.

O fotógrafo Marc Paeps (www.marcpaeps.com), que já

teve como clientes agências do naipe da TBWA e Leo

Burnett, admite; "Trabalho com uma càmera técnica

micrométrica à qual anexei um back digital de 40 pixels".

Assim, Paeps pode capturar imagens maiores e mais

detalhadas, além de obter um foco fixo em toda a foto.

Desse modo, as configurações se mantêm consistentes, e

fica mais fácil criar imagens compostas.Todavia, esse tipo de

càmera costuma ser muito caro. Se você estiver atrás de

algo mais acessível, a D40 da Nikon tem uma boa relação

entre o preço e a qualidade das fotos. Com resolução

máxima de 3008x2000, imagens com média de 8 MB, o

preço começa em US$ 500. Esta é uma SLR digital clássica,

com tecnologia de ponta para os entusiastas.

Ao trabalhar em projetos comerciais, os clientes muitas

vezes financiam as imagens iniciais e até oferecem aos

artistas seu próprio fotógrafo. Porém, às vezes você mesmo

precisa arcar com o custo dessas imagens de catálogo.

Fique sabendo que os preços podem variar dependendo

do tamanho da imagem e da licença. Por exemplo, veja o

site www.istockphoto.com. As imagens de alta resolução

com uma licença-padrão custam cerca de US$ 25. As

licenças estendidas ficam em torno de US$ 100. Os artistas

dizem que se trata de um bom preço, já que a qualidade do

catálogo é muito boa de maneira geral. O investimento

extra na licença estendida permite o uso ilimitado daquela

imagem em seus projetos.

Se esses preços forem um problema, pode valer a pena

conversar com fotógrafos freelance ou amadores,

oferecendo incentivos como um pagamento mais

modesto ou a possibilidade de promover seu design no

portfolio deles. Um simples email faz milagres. O artista

internacional Peter Jaworowski, sócio do estúdio de criação

Ars Thanea de Varsóvia (www.arsthanea.com) concorda e

explica:"Ao entrar em contato com eles por intermédio de

seu portfolio online, vocês podem entrar em acordo quanto

à iluminação e os ângulos, facilitando sua vida na hora de

misturar tudo no Photoshop!

Em construção
A resposta de Jaworowski nos leva à próxima questão

- como montar uma composição a partir de seu catálogo?

Os artistas usam primeiro um leque de ferramentas do

Photoshop para cortar e recompor os designs. A Quick

Mask e as opções de Filter > Extract são métodos rápidos

de cortar elementos da imagem, mas com um estilo tão

detalhado é preferível lançar mão de métodos mais

detalhados. As máscaras de camada, combinadas com as

ferramentas avançadas, representam aqui um papel

importante.

Freqüentemente os artistas duplicam o canal mais

contrastado na paleta Channels, ocultando todos os outros.

A seguir, aplicam Curves ou Leveis para definir claramente

os contornos da imagem. Depois de estabelecer a forma

geral do objeto, aplica-se Select > Color Range para

selecionar fundos lisos. Outra alternativa é remover

elementos com um pincel preto. Para isso, aplicam-se

máscaras na paleta Layers. Para refinar as imperfeições,

dá-se um zoom de 400%, usando um pincel preto comum

com opacidade de 20-40% e tamanho de 5-10 px.

Ao selecionar a ferramenta Pen com demarcadores e

aplicá-la esmeradamente, os artistas incluem os

demarcadores desenhados em forma de seleção na paleta

Layers. Esta técnica dá aos artistas uma grande flexibilidade,

já que não é destrutiva e permite voltar atrás e editar a

máscara sempre que necessário.

Porém, o experiente fotógrafo freelance James Porto

(www.jamesporto.com), que trabalhou em projetos da

Kodak, IBM e GQ, demonstra como compõe a imagem

enquanto avança: "Normalmente começo com o elemento

mais dominante, faço uma máscara aproximada usando a

ferramenta Pen para criar um path e delineio a aparência

geral da composição. A seguir, acrescento elementos

adicionais em camadas separadas e tento determinar

aproximadamente onde vai ficar cada coisa" A imagem vai

tomando forma e Porto continua: "Depois, refino todas as

máscaras usando pincéis ao redor de toda a borda de cada

um dos elementos com um zoom bem aproximado. Daí,

refino a composição com a ferramenta Move e a opção

Free Transform para que todos os elementos fiquem no

tamanho e na posição corretos"
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No estilo
fotorrealístico, as
imagens de
catálogo se
tornam os tijolos
de seu projeto e
são dissecadas e
reconstruídas

se obter os
melhores efeitos

Crie distância
Reduza a saturação de certas partes
da imagem para criar a ilusão de
profundidade. O fundo deve sempre
parecer um pouco dessaturado em
relação ao primeiro plano.

Hardware essência!
Pacote recomendado para estúdios
fotográficos domésticos

Acreditamos que alguns artistas e fotógrafos
entusiastas vão preferir produzir seu próprio catálogo de
fotos. A vantagem óbvia é poder obter exatamente as
imagens desejadas, mas o investimento pode ser pesado.
Eis aqui algumas soluções eficazes para iniciar seu
próprio estúdio doméstico.

Já dissemos que a Nikon D40 é uma opção viável.
Porém, para quem ainda está começando a pegar o jeito
para fotografia, a Fujifilm oferece a excelente FinePix
S100fd. Saindo por cerca de US$ 380, este modelo é de
tecnologia intermediária. Com controle manual da
apertura e da velocidade do obturador, além de sua
qualidade de 10 megapixels, ela tem todas as vantagens
da tecnologia DSLR sem a necessidade de lentes
intercambiáveis.

Os pacotes prontos para estúdio também podem
valer a pena. Os valores ficam em torno de US$ 50 e US$
1.500 e além. A diferença de preço invariavelmente
determina a qualidade de seu kit. Melhores capacidades
de difusão permitem especificar a fonte de luz de seus
projetos em maior grau. Outro exemplo é o Elinchrom
D-Lite. Por US$ 300, foi feito para funcionar perfeitamente
com câmeras digitais. Essa câmera oferece aos amadores
e entusiastas a mesma quantidade de luz com a mesma
duração e mesma temperatura de cor quando o flash
digitalmente controlado é disparado.



DICA
Consideração
Preste atenção aos detalhes em toda
a aplicação. Alterações mínimas
podem fazer toda a diferença na
imagem fina!

DICA
Organização
Ao trabalhar com muitos ajustes e
efeitos, tente se organizar Ponha tudo
em grupos de camadas com diferentes
cores e títulos

Atenção aos detalhes juntamente com
uma aplicação atenta da ferramenta: Clone
no Photoshop também são fundamentais.
Sem esmero, o estilo perde credibilidade

;
As técnicas apresentadas permitem construir sua

composição com elementos imaculados. Mas que efeitos

aplicar para conseguir o realismo nas imagens? Como os

elementos da foto são integrados? Porto acrescenta:

"Depois de converter em seleção e aplicar uma máscara

de camada, você deve ativá-la. Para isso, clique no ícone

da máscara de camada na própria camada. Rode o filtro

Filter > Other > Minimum ajustado para dois pixels e

aplique um Gaussian Blur de um pixel. A ferramenta Pen

corta como um estilete. Esta aplicação primeiramente

encolhe a máscara e em seguida a suaviza, criando um

contorno natural conta o fundo."

Atenção aos detalhes juntamente com uma aplicação

atenta da ferramenta Clone no Photoshop também são

fundamentais. Sem esmero, o estilo perde credibilidade.

Jaworowski completa: "Para remover pequenos detalhes

ou cobri-los, uso a ferramenta Clone ou simplesmente



aplico um pincel a 20%'de opacidade com Pen Pressure

ativado, usanclo um tom semelhante ao da imagem. Com

essas ferramentas, você pode ocultar ou melhorar

imperfeições de pele ou luzes desnecessárias".'

As opções de correção de exposição e luz do também

produzem efeitos autênticos. Os artistas costumam

aplicar duas camadas de ajuste de Curvas - uma para as

partes claras, outra para as sombras - a partir da opção

"Create a new fill or adjustment layer" na parte de baixo

da paleta Layers. Dentro de cada ajuste individual, os

valores de Output são aumentados e diminuídos pelos

pontos de ancoragem, realçando luzes e sombras.

Pressione Cmd/Ctrl + l para que essas máscaras de

camada na camada de Curvas sejam ativadas e revertidas

novamente ao estado original. Ao selecionar um pincel

branco a 20% de opacidade, os artistas aplicam

manualmente a exposição pintando sobre as máscaras

de camada.

Outra alternativa para uma aplicação mais direta é usar

uma camada Overlay-Neutral. Segure Alt/Opt e clique na

opção "Create a new layer" na parte de baixo da paleta

Layers para ajustar o modo de mesclagem para Overlay e

ativar a opção Fill with the Overlay-Neutral color. Assim se

cria uma camada cinza à qual os artistas aplicam pincéis

preto-e-branco com baixa opacidade para criar exposição

manualmente e aumentar a definição da imagem. É

semelhante às Burn e Dodge, mas menos destrutivo.

Soluções eficazes
No entanto, existe o risco de distorcer de cores com estas

técnicas, como explica Porto: "Se um único elemento da

composição estiver incorretamente iluminado ou se a cor

não combinar, vai destruir a ilusão de realismo. Cada

elemento é iluminado de acordo com o lugar em que

aparece na composição. Preste atenção na direção e na

qualidade da luz na hora de escolher as imagens de

catálogo para poder montá-las perfeitamente na fase

digital do trabalho. A opção de ajuste Color Balance, por

outro lado, é excelente no Photoshop e ajuda a
harmonizar cada elemento da imagem".

Se ouvirmos os conselhos de Porto, saberemos que os

efeitos de luz, mais do que os consertos, são o que vai dar

forma à composição. As imagens HDR (Alto Alcance

Dinâmico) são um bom exemplo. Este efeito

contemporâneo pode ser reproduzido até certo ponto

no Photoshop. O processo é particularmente simples e

lança mão dos modos de mesclagem do programa,

podendo ser também aplicado a uma imagem como um

todo ou alterado para elementos individuais.

Os artistas começam por selecionar a camada da

imagem, duplicando-a e diminuindo sua saturação. Um

modo de mesclagem Opacity Overlay a 50% de

opacidade é aplicado, seguido pelo Gaussian Blur, com

configurações que dependem da força desejada para o

efeito. No final, o foco estará suave. Depois uma nova

camada é criada por cima das outras pressionando Cmd

+ Opt + Shift + E (ou Ctrl + Alt + Shift + E em um PC). Ela,

então, é duplicada e recebe o modo de mesclagem

Screen. A duplicação é repetida, desta vez com modo

Multiply. Os valores de opacidade para essas duas

camadas duplicadas podem ser alterados de acordo com

o efeito desejado.



Os efeitos Overlay-Neutral também podem ser

combinados com o efeito anterior para complementar

seus resultados visuais. Contudo, certos artistas buscam

soluções mais acessíveis, como investimentos em

plug-ins como o Photomatix da HDRsoft (www.hdrsoft.

com). Esta alternativa econômica custa US$ 99 e ainda

oferece uma versão de teste gratuita.

Outros efeitos de harmonização podem ser aplicados

usando as opções de ajuste do Photoshop, por exemplo

o Photo Filter, que normalmente é aplicado para tratar

tonalizações mas também pode ser utilizado para fazer o

oposto e criá-las. Também se costuma aplicar uma

camada de Hue/Saturation das opções de"Create new fill

or adjustment layer". Os níveis de saturação são reduzidos

para todos os tons nas opções de edição de matiz/

saturação. Esta técnica se chama saturação seletiva. Com

ela, os artistas são capazes de distinguir onde os efeitos

devem ser aplicados no espectro de cores da imagem. As

máscaras de camada também são aplicadas usando

pincéis pretos com opacidade baixa para determinar a

força da cor ou da saturação. A criação desses estilos

difusos a partir desta técnica tem duas finalidades,

segundo explica Jaworowski: "Nas imagens granulosas

fica mais fácil cobrir certas imperfeições. Além disso, as

cores ficam mais próximas ao real, de modo que há mais

chance de que a imagem mexerá com o público-alvo

quando usada em uma peça publicitária".

Composições bem-acabadas
Com o Photoshop, é simples restringir qualquer desses

efeitos a elementos individuais da imagem. Porto conta

que os artistas muitas vezes aplicam uma Quick Mask a

100% ou ferramentas de seleção apropriadas antes de

aplicar um ajuste. "Se eu criar uma camada de ajuste de

curvas, faço isso segurando a tecla Alt/Opt", explica ele.

"Assim, você pode marcar a caixa 'Use previous layer to

create clipping mask'. Basta ajustar a curva para aplicar a

correção apenas à área selecionada". Depois, usa-se um

pincel branco a 100% e pinta-se sobre a máscara da

camada de ajuste para aplicar os efeitos vinculados a

outras partes da imagem.

A especificação dos efeitos de desfoque e nitidez

maximiza de fato a autenticidade e a beleza das

imagens fotorrealistas. Normalmente isso é deixado

para os momentos finais da criação e usam-se diversas

técnicas de nitidez, como o filtro Unsharpen Mask, antes

de desfocar regiões específicas da imagem. Os efeitos

podem ser aplicados às bordas da imagem, a elementos

isolados ou a composições inteiras.

A técnica mais comum e imediata de nitidez usada

pelos artistas profissionais, todavia, é a aplicação do

filtro High Pass. Aplicado geralmente a uma composição

como um todo, os artistas duplicam a camada da

imagem e depois aplicam um modo de mesclagem

Multiply. A seguir, o High Pass é selecionado nas opções

de Filter > Other. Um raio de dois ou três pixels costuma

bastar para criar o efeito.

Com uma imagem bem nítida, o desfoque pode

começar. A maneira mais intuitiva é criar um mapa de

profundidade. Para isso, abre-se a opção Color Range e

aplicam-se Midtones nas opções de seleção. Com a

seleção ativa, um canal Alpha é criado na paleta
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Channels. Daí, pintam-se as partes da imagem que não

devem ser afetadas pelos efeitos de desfoque com um

pincel preto. A seguir, um blur de 1 pixel de raio é

aplicado e o mapa de profundidade está pronto.

A seguir, ativa-se a paleta Layers e, em Filter > Blur,

escolhe-se Lens Blur. Com o Depth Map Source como

Alpha 1, os ajustes de íris podem ser editados para

determinar a quantidade de desfoque. Quando essa

técnica é aplicada a uma camada duplicada, é possível

editar a máscara e ter controle total sobre os efeitos.

Alternativamente, Quick Masks podem ser aplicadas

para isolar áreas da imagem para as opções-padrão de

desfoque ou, se a imagem ainda estiver dividida em

partes, é possível aplicar manualmente o desfoque em

diversas opacidades, pouco a pouco.

Sabendo o quanto esses efeitos podem ser diretos e

eficientes, como você apresentaria seu trabalho na

indústria criativa? Ser notado por uma agência

importante vale ouro, e Porto acrescenta:"Jovens

fotógrafos devem começar a promover seu trabalho

sem parar. É preciso ser paciente e consistente. Uma

certa atenção a conceitos simples de marca também

ajuda bem. É necessário ser obsessivo com seu design o

tempo inteiro. Este estilo é um exercício de precisão".



Composição dos elementos da foto
Monte imagens fotorrealistas com imagens de catálogo e ferramentas simples

A Mission Oesign (www.mission.no) sabe o quanto o
fotorrealismo pode ser eficaz na publicidade. O
designer-chefe Karl Martin Saetren revela como obter
os efeitos presentes em seu atraente projeto "Wildiife"'.

1. Contraste e fundo
Comece aplicando uma camada de ajuste de Leveis e,
segurando o botão Alt/Opt, arraste a setinha branca para
o centro, clareando o fundo. Faça o mesmo com a setinha
preta para escurecer o modelo. Depois disso, mescle os
efeitos em uma única camada. Repita essa etapa nas
imagens de animais.

2. Máscara
Ambas as imagens são coladas no mesmo documento.
Pinte sobre a cabeça humana em uma nova camada e
sobreponha a camada da cabeça do animal a 50% de
opacidade. Depois de redimensionar e rotacionar, aplique
urna máscara de camada e use a ferramenta Brush para
criar uma transição suave da cabeça ao pescoço.

3. Liqüefaça
Selecione a área do corpo e isole a área do pescoço
usando a ferramenta Rectangular Marquee antes de
ativar o filtro Liquify. Ative Show Backdrop e use uma
opacidade de 50%. Aplique a ferramenta Forward Wrap
com um pincel grande, puxando o pescoço até que se
encaixe na cabeça do animal.

4. Detalhes
Passemos aos detalhes. O pássaro foi tratado para
combinar com o contraste e a iluminação da imagem
usando as técnicas apresentadas. A seguir, aplique uma
máscara de camada, ocultando os elementos indesejados
na camada do pássaro. Acrescente uma nova camada
com modo de mesclagem Multiply abaixo dela. Depois,
use um pincel preto para incluir a sombra da ave.

5. Composição
A última etapa é criar uma boa composição. Faça uma
série de imagens com variações. Algumas devem ser
cortadas mais rentes, outras, invertidas. Algumas devem
ficar agressivas, outras mais calmas. Depois escaneie as
manchas de tinta e aplique às imagens, emprestando-
lhes diferentes modos de mesclagem para quebrar a
aparência puramente fotográfica.
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