


Oprocesso de adicionar luz e cor a um
desenho monocromático já existe há muito

tempo e vem sendo usado em animação e
quadrinhos há anos. Porém, em nossa era

tecnológica, a colorização tradicional está sendo
superada por programas como o Photoshop, que
levam os coloridos ao mundo digital.

A colorização digital é uma área atraente para os

usuários do Photoshop, pois permite bastante

experimentação sobre desenhos já prontos, mas também

é uma opção de carreira muito buscada pelos novos

artistas, como conta Blond, uma colorista freelance (www.

blondthecolorist.com): "É como ser pago para completar

seus livros de colorir da infância, desenhados por seus

ilustradores favoritos de quadrinhos, com software e

hardware de ponta, só que com pressões de prazo e dos

editores". Depois de trabalhar em títulos como Ultimate

Fantastic Four e Ghostbusters:Legion, Blond certamente

conheceu o sucesso nesta área; porém, não é muito fácil

entrar nela. Como se firmar nesse tipo de carreira e

começar a explorar as oportunidades que a colorização

digital pode oferecer?

 O PRINCÍPIO
 Inicialmente, é preciso ter desenhos com que praticar. A

melhor forma de fazê-lo é ter contato com artistas, talvez

 por meio de sites como o deviantART ou em

universidades. Editores e ilustradores também podem

fornecer páginas em que você possa operar sua magia

colorida; por exemplo, o estúdio Top Cow fornece

amostras em seu site. O quadrinista Dat Boi Drew (www.

datboidrew.com) também oferece desenhos em www.
notioncomics.com. Praticar bastante é fundamental,

como ressalta Dat Boi Drew: "Se você não for contratado

por uma empresa importante, crie marcas ou capas de

CDs. Você vai continuar a colorir e será pago por isso".

É essencial que seu trabalho seja visto se você

pretende colorir profissionalmente; monte seu portfolio

online e tente publicar peças em sites como www.
comicartists.org e www.comicartfans.com. Além

disso, um ótimo meio de ser visto é comparecer a

convenções. Benny Fuentes (http://

bennyfuentes,com), um colorista digital que trabalhou

para a Marvel, DC Comics e Stone Arch Books, também

enfatiza a importância de mostrar seu trabalho às

pessoas certas: "Há alguns anos, era muito difícil expor

seu trabalho para que fosse avaliado pelos figurões da

área. Agora, basta ir a qualquer fórum ou comunidade

de arte e pedir opiniões para melhorar seu estilo. Você

nunca sabe quem vai avaliar seu trabalho; normalmente

vários diretores de arte e editores navegam por esses

lugares em busca de novos talentos".

A PROFISSÃO
Seguir uma carreira de colorista não se resume apenas a

estar no lugar certo na hora certa, mas também requer

dedicação e determinadas características de personalidade,

como Blond explica:"É preciso ter uma ética de trabalho

profissional. É necessária disciplina para equilibrara

liberdade de trabalhar em casa e fazer seus horários,

evitando distrações que o levarão a perder o prazo"

O processo de colorização em si demanda

treinamento artístico, além de competência com a

tecnologia."Colorir não é simplesmente um processo de

produção. É preciso ter uma visão artística antes que ela

possa ser traduzida na tela. Os melhores coloristas têm

experiência com ilustração e algum conhecimento de

anatomia. Você deve ser capaz de empresar atmosfera e

emoção e fazer avançar em vez de atravancar o enredo",

explica Blond.

Conselho do mercado
Liezl Buenaventura
Colorista digital
freelance, representada
por Jerry Livengood da
Serendipity Art Sales

Liezl Buenaventura (www.liezlbuenaventura.com) é
uma colorista digital freelance que trabalhou em
diversos quadrinhos, como Codename: Power, The
Oswald Cronicles e Flashback Universe, além de ter
trabalhado em pin-ups de Jason Sobol, Pop Mhan e
Will Perkins.

"Queria trabalhar no mercado dos quadrinhos
desde que era criança, e conforme me desenvolvia,
percebi que adorava a teoria das cores. Sou formada
em Belas Artes, por isso estudei as diferentes técnicas e
gradualmente fui percebendo quais eram meus
pontos fortes.

"Pessoalmente, entrei nessa sem pensar muito. Fiz
cinco páginas de amostra de um gibi do Spider-Man
que foram disponibilizadas como teste para coloristas
por uma escola de arte e fui a fóruns para mostrar meu
trabalho. Também me candidatei a tantas vagas
quanto pude encontrar e fui rejeitada em várias delas.
Continuei fazendo páginas de teste, tentando
aprender com as respostas que recebia das equipes
que me rejeitaram".

Buenaventura tem o seguinte conselho a oferecer
sobre o mercado:"A colorização digital é um processo
bastante colaborativo e é preciso aprender a levar em
conta o que o desenhista quer, o que editor quer, o que
você quer e de algum modo agradar a todos. Na maior
parte do tempo, você consegue duas vitórias entre as
três. A arte é altamente subjetiva e é preciso ter muita
paciência para agüentar revisão após revisão. O
segredo é realmente amar e adorar o que você faz".

Buenaventura atualmente colabora com Nathan
Ooten em uma tira para web/iPhone chamada "Finder
Inc" trabalha em uma graphic novel da Arcana Studios
e em uma história em quadrinhos de capa e espada
chamada En Garde, cuja primeira edição acaba de sair.
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