
tecnológico e métodos de realização vêm

sendo cuidadosamente executados no campo

da arquitetura. A mídia digital sem dúvida

representa um papel importantíssimo na

realização dos espantosos trabalhos do Mi,

reconhecidos por alguns dos maiores clientes

da área. Entre eles estão Land Securities, Allied

London, Ask Developments e BBC.

O diretor do Mi Anthony Hartley-Denori, com

mais de dez anos de experiência pessoal na área,

viu o estúdio crescer desde sua criação há cinco

anos, tendo testemunhado até uma recente

reformulação da marca. Ele explica: "Realizamos

imagens em diversas disciplinas, mas acho que

atualmente somos mais conhecidos por nosso

trabalho na área de arquitetura.Trabalhamos com

muitos dos principais arquitetos na criação de

imagens que vão desde casas ecológicas até

arranha-céus futurísticos. Não temos uma área

preferida de atuação. Diferentes mercados trazem

diferentes clientes, o que ajuda a animar bastante o

ambiente de trabalho'!

Porém, o ambiente inicial do próprio Hartley-

Denton ao fundar o estúdio não chegava nem

perro do atual luxo do Mi. Ele conta: "Comecei ern

minha mesa de jantar depois de decidir me tornar

freelancer. Consegui imediatamente muitos

clientes ótimos, dos quais ainda trabalhamos com

uma grande parte. Logo ficamos muito grandes

para um estúdio em uma edícula e nos mudamos

para um escritório mobiliado; por fim, compramos

e adaptamos nossas próprias instalações"

Photoshop Fundamental
Não é de surpreender que o Mi se destaque na érea

da arquitetura quando se leva em conta a história

criativa de Hartley-Denton. Depois de se diplomar

em arquitetura de interiores, recebeu a tarefa de

dar vida a elevações-padrão de CAD para

apresentações."Trabalhei com vários arquitetos e

multidisciplinar estúdio Mi (www.

wearemi.com} é um ótimo exemplo de

como o tipo de projeto, conhecimento



continuei a usar o Photoshop. Sempre gostei de

trabalhar com esse software, já que os produtos da

Adobe parecem ser os únicos a não ter tendência a

travar em momentos críticos''. Ele continua: "Acabei

indo parar em uma empresa de imagens

arquitetônicas que fazia criações em CGI para

desenvolvimentos imobiliários e coisas assim. Foi ali

que realmente comecei a usar o Photoshop em um

nível de maior competência. Não era ruim antes,

mas finalmente eu tinha uma chance de realmente

compreender sua funcionalidade"

Desde então o Photoshop vem representando

um papel primordial nos projetos do Mi, como reve-

la Hartley-Denton:"Ele é um aplicativo fundamental

para trazer à tona o melhor de nossos elemen-

tos em 3ds Max. Quando entramos na área de

comerciais para TV, o software básico exigido para

o serviço havia se expandido muito. Usamos toda

a série Adobe, além do Digital Fusion, do Zbrush,

entre outros. O Photoshop é essencial à finalização

de um projeto durante toda a linha de produção

do design. Não me lembro de ninguém que tenha

passado pelo estúdio nos últimos cinco anos e que

não tenha usado esse software de alguma forma"

Mas Hartley-Denton pode certamente

lembrar-se de como ele ajudou no primeiro serviço

importante do Mi. Fundamentalmente, foi o que

MOSLEY STREET INTERNAL: "O Photoshop foi
usado para todos os detalhes de textuta, para a correção
final das cores e a composição entre o fundo e as pessoas"

impulsionou o estúdio ao sucesso. Ele conta:

"Nosso primeiro grande trabalho foi para a

desenvolvedora imobiliária Bruntwood Estates,

com urna série de três imagens: uma visão em CGI

externa e duas internas. O Photoshop foi usado

para reunir cuidadosamente a nova imagem em

CGI com a fotografia existente e consertar as fotos

originais de arquivo'!



B Vários outros pontos de projeto foram

trabalhados no Photoshop, como Hartley-Denton

explica com entusiasmo:"As transparências

originais em alta resolução, escaneadas em tambor,

foram abertas no Photoshop e limpas. Retocamos

as imperfeições da imagem e reconstruímos certos

elementos que haviam sido cobertos por anúncios

da empreiteira presentes na imagem" O Photoshop

também foi utilizado para construir mapas de

textura, que eram então aplicados ao modelo

no 3ds Max:"0 Photoshop nos permitiu sujar

adequadamente as texturas para dar um ar real de

desgaste" Na fase final da produção, o Mi pôs a ren-

derizacão básica (normalmente em formato TIFF)

no Photoshop, onde ela foi reunida com as fotos

existentes."Usamos o Photoshop para mascarara

área em que o edifício ficaria e começamos a fazer

ajustes tonais sutis em relação à fotografia original"

explica Hartley-Denton,"Os reflexos também foram

adicionados de acordo com a fotografia inicial.

Depois finalizamos tudo usando o programa para

equilibrar todas as áreas separadas da imagem,

como as fotografias e subsequentes reparações, a

renderizaçào do CGI do 3ds Max e, finalmente, as

pessoas e reflexos que faltavam"

Filosofia do estúdio
A importância de vencer a concorrência e o

subsequente sucesso na entrega deste projeto

nunca foi subestimada por Hartley-Denton c a

equipe do Mi, pois foi o que lhes permitiu começar

a operar nas grandes esferas do trabalho

arquitetônico em CGI." O padrão da imagem era

muito alto e ainda se destaca atualmente. Foi um

verdadeiro desafio para nossos talentos em flor';

revela. Esses "talentos em flor"do estúdio

multidiscíplinar estão na base de seu sucesso. O

estímulo à expressão e à individualidade, sem

esquecer o que significa trabalhar em equipe, foi o

que permitiu o sucesso do Mi e promoveu seus

diversos estilos. "Nossos artistas têm suas próprias

fontes de inspiração e estilos. Nós os encorajamos a

traze-los para as imagens. Claro, quando se deseja o

realismo fotográfico, sempre se deve pensar no

progresso constante e infinito. Técnica mente

falando, nosso estilo de trabalho está

constantemente em desenvolvimento junto aos

mais recentes desenvolvimentos de software em

nossa área e em outras, simplesmente para nos

tornarmos melhores e mais eficientes no que



fazemos" Hartley-Denton constantemente estimula

a equipe, buscando o melhor resultado possível.

Mas isso é o que se espera em um mercado

extremamente competitivo, como ele explica: "Sou

crítico. Provavelmente até demais, e minha equipe

tem de suportar esse peso. Não acho que eu seja

particularmente talentoso, mas presto muita

atenção em detalhes, o que acredito que nos ajuda

muito junto aos clientes. Isso vem ficando cada vez

mais importante conforme nossos clientes

aprendem a trabalhar com CGI, quais as

possibilidades e o nível de realismo que se pode

atingir. Há muita competição em nossa área e é

preciso ser crítico com seu trabalho e com o dos

outros, para o bem e para o mal, para ficar alinhado

l com os padrões cada vez mais altos"

É óbvio que o Mi é uma familia criativa, que

confia no julgamento criativo uns dos outros,

aprecia as tendências e preferências artísticas dos

colegas. Em essência, a equipe trabalha como uma

máquina de criação bem lubríficada. Mas sem

trabalho duro isso não quer dizer nada. Hartley-

Denton explica do que a fraternidade Mi precisa

para funcionar:Trabalho duro é pré-requisito

atualmente quando se fala em CGI. Seja

autoconfiante e motivado. Isso é muito repetido

atualmente, mas a atitude correta é

importantíssima. Eu prefiro um empregado com

boa atitude que um moleque que pensa que já

sabe tudo. Além disso, quero jogadores de equipe.

Todos os nossos projetos necessitam de vários

membros, por isso a capacidade de se entender

com os colegas é indispensável"

Elogio do mercado
Os altos padrões do Mi não apenas fizeram com

que a empresa ganhasse urna clientela

impressionante, mas também uma lisonjeira

admiração dos apreciadores da arte. Com

VllLA COURTYARD: "Usamos o Photoshop para
críara bugonvilia e os elementos do fundo. Os tijolos

foram feitos a partir de fotos de referência e usados como
Diffuse e Displacement Map na geometria 3D."

© Ml STUDIO



SPINNINGFIELDS: "O Photoshop foi usado
preliminarmente para adicionar pessoas e dar uma
enriquecida nas imagens"
© MI STUDIO

diversas imagens publicadas nos

respeitados livros EXPOSÉ e Elemental da Ballistic

Publishing, o estúdio recebeu prêmios Master e

Excellence em diversas ocasiões."O que nos

orgulha, sobretudo, são as duas vitórias que

tivemos este ano no Big Chip Awards em

Manchester" explica Hartley-Denton. "Saímos da

cerimônia com os prêmios Best Use of Anirnation

e Anthony Wilson Original Modern, o que nos

deixou muito felizes. Os prêmios não se

traduzem necessariamente em mais serviços,

mas ajudam a destacar nosso perfil no mercado

comercial, o que pode ser usado a nosso favor.

Também é bastante motivador para nossos

artistas" Porém, apesar de todos os tributos e

sucesso comercial, o projeto mais famoso do Mi

não trouxe lucros nem prêmios importantes,

mas, no entanto, mostra que é um estúdio
sempre ligado a invenções de todos os tipos,

como revela Hartley-Denton: "O mais conhecido

de nossos projetos, ironicamente, não foi um

trabalho remunerado. Criamos um viral para o
Natal de 2008 que deu extremamente certo. Ele

apresentava um personagem robô infeliz, que

veio de um trabalho que havíamos arquivado

por causa da crise"

Em vez de perdê-lo nas profundezas do

servidor, o Mi decidiu criar um irônico anúncio

de caridade em que o robô contaria suas

penas. "O filme estourou e chegou até a
imprensa. Eu e nosso outro diretor técnico,

Gareth Thatcher, fomos entrevistados em vários

programas de rádio e de TV, conta.

"Atualmente estamos na pré-produção de um

vídeo musical apresentando nosso amigo robô

AHD168. Há também um conhecido ator
britânico que concordou em fazer uma

participação especial - mas não me pergunte

quem é eu jurei segredo"..

"Nossos artistas têm suas próprias
fontes de inspiração e estilos. Nós os
encorajamos a traze-los"
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Essa tarefa em particular era essencialmente

um projeto de animação, que usou o Photoshop

em grande medida para texturizar e mapear o

robô protagonista."O produto teria sofrido se

não tivéssemos acesso a um pacote tão robusto"

admite o diretor, Essa consciência na realização

de um projeto,juntamente com a assimilação

das novas tecnologias,, é o que garante que este

estúdio multidisciplinar também não sofra na

área comercial, como conclui Hartley-Denton:

"Nosso funcionamento é extremamente

eficiente. Perdoe-me a expressão, mas a equipe

do Mi está abarrotada até as tampas de

procedimentos. Você poderia pensar que, por

causa, disso o ambiente seria infernal, mas a

lógica é que se conseguimos fazer o que temos a

fazer o mais rápido possível, teremos muito mais

tempo para fazer o que queremos".
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