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O tema do Photoshop Conference deste ano pode ter

sido Mito ou Verdade, mas o fato é que quem roubou

definitivamente a cena, sem sombra de dúvidas, foi o

novo Photoshop CS5.

A nova versão do aplicativo da Adobe foi o tema prin-

cipal do keynote realizado por Zorana Gee, gerente de

desenvolvimento do Photoshop, que participou pela

segunda vez do evento.

Zorana, que se declara apaixonada pelo Brasil (ela já visi-

tou o país seis vezes, quatro a passeio), demonstrou sua

simpatia introduzindo sua apresentação em português

para depois, em inglês, começar a dissecar as novidades

do Photoshop CS5.

Entre os mais de 300 highlights, Zorana apontou alguns

aprimoramentos muito úteis para três segmentos de

aplicação: fotógrafos, profissionais de criação e design e,

por fim, para aqueles que querem o melhor de suas ima-

gens, mas precisam de produtividade em seu dia a dia.

Além disso, ela também destacou que, como acontece

em todas as atualizações de softwares da Adobe, su-

gestões de usuários dadas por meio de blogs e e-mails

foram usadas para melhoras no aplicativo, como nos

chamados recursos JDI (ou just do it), que se referem

a simples comandos que fazem as vezes de aplicações

repetitivas - como, por exemplo, o painel com a opção

Apply to AH.

Destaque, ainda, para novas ferramentas do Lightroom

3, como otimização de contraste, eliminação de ruídos

de cores e luzes com o Remove Noise, controle de

granulação como efeito artístico (ou não), a forma

otimizada como o aplicativo promove melhorias em

áreas de imagem sem comprometer qualidade real



dos pixels (como no caso de ajustes pontuais em áreas

de imagens), integração com o ACR 6 (Adobe Camera

Raw) etc.

Já no Photoshop CS5, estiveram entre os destaques de

Zorana as ferramentas aprimoradas de HDR (com a qual

se pode"fundir" várias imagens e aproveitar o melhor de

cada uma delas em termos de contraste, luz e cor), novas

ferramentas de seleções como o Soft Edges, Refine Brush,

melhor controle sobre áreas com contaminação de cores,

entre outras.

Arrancando aplausos, Zorana demonstrou, ao vivo e a

cores, a funcionalidade da nova Content-Aware Fill, com

a qual, a partir de uma simples seleção, pode-se eliminar

objetos das imagens como num passe de mágica (para

maiores informações, veja artigo publicado por Alexandre

Keese na edição 115 da Desktop).

A seguir, acompanhe uma entrevista exclusiva com Zora-

na Gee feita para a Revista Desktop.

Desktop - Qual foi sua impressão neste segundo con-

tato com o público do Photoshop Conference?

Zorana - Eu admiro o profissionalismo dos participantes

do evento. Diferentemente do público que participa dos

congressos de Photoshop nos Estados Unidos, que são,

na maioria, iniciantes, aqui os participantes possuem

nível avançado. Além disso, não é segredo que admiro o

trabalho dos usuários de Photoshop brasileiros. Sempre

acompanho trabalhos publicados em websites e blogs e,

quando vejo belas imagens, noto, "oh, é brasileiro". E isso

se repete (risos).

Desktop - Focando nas áreas de criatividade e foto-

grafia, quais são as maiores novidades do Photoshop

CS5?

Zorana - Para fotógrafos, posso destacar os recursos do

HDR, que estão incríveis. Com ele, o Photoshop segue sua

filosofia de permitir a criação de imagens incríveis com

facilidade. Utilizando o Lightroom 3 e o Photoshop CS5,

fotógrafos podem aplicar vários aprimoramentos em suas

imagens de forma mais fácil. Para profissionais criativos,

os grandes destaques são os novos pincéis e ferramentas

artísticas. É interessante notar, ainda, que mesmo quem

não tem familiaridade com a pintura e com arte pode se

beneficiar desses recursos. Cito o exemplo da Juliane Cost,

fotógrafa muito viajada, que possuí imagens incríveis,

Zorana: "Os participantes do Brasiipossuem nível avançado"

mas que não tem familiaridade com pincéis ou pintura.

Mas, quando ela começou a utilizar as novas ferramentas

de pintura do Photoshop, rapidamente descobriu como

aplicá-las na melhora de suas imagens e hoje está reali-

zando trabalhos impressionantes.

Desktop - E quanto à produtividade? Um software

mais poderoso pode ser também mais produtivo?

Zorana - Sem dúvida. E, a esse respeito, destaco princi-

palmente o fato de o Photoshop CS5 ser construído sobre

a arquitetura de 64 bits, o que otimiza o trabalho com

imagens e renderizações em níveis avançados. Além disso,

existem"os recursos que se encaixam no conceito JDI,

que promovem pequenas melhorias mas que, no final,

influenciam muito na produtividade, resumindo em um

único ou poucos diques uma tarefa que tomaria tempo.

Desktop - É possível dizer que, hoje, o Lightroom traz

para o mundo digital todos os recursos da sala de

revelação?

Zorana - Sim. E, isso, com a vantagem de se poder aplicar

efeitos e molduras, por exemplo. Além disso, todas as edi-

ções feitas estão dentro de um workflow não destrutivo,

que preserva as informações das imagens originais. Isso

dá aos profissionais uma grande flexibilidade.



Desktop - Em que medida a integração entre o

Lightroom 3 e o ACR 6 otimiza o trabalho com

imagens?

Zorana - Na medida em que se tem o mesmo engine

por trás das duas tecnologias. Como existe essa integra-

ção, os usuários podem ter a certeza de que as mesmas

informações visualizadas no Lightroom estão também nas

imagens abertas no ACR 6.Também vale destacar que,

todas as vezes que existe uma atualização para uma de-

terminada câmera digital, há o upgrade para o Lightroom

e para o ACR.

NOVIDADES

Além do Photoshop C55, o Photoshop Conference

ainda contou com uma série de outras novidades,

entre elas, a realização do primeiro Lightroom Day, um

dia totalmente dedicado ao Photoshop Lightroom 3,

um aplicativo de edição e gerenciamento de imagens

que complementa o trabalho no Photoshop por parte

de fotógrafos.

Outra novidade foram os novos Estúdios ao Vivo reali-

zados nos três dias de evento e nos quais verdadeiros

estúdios fotográficos foram montados no auditório

principal para captura em tempo real e posterior edi-

ção no Photoshop.

Uma terceira novidade que arrancou elogios do

público participante foi a primeira edição do Business

Meeting, uma hora para se discutir formas de valorizar

o trabalho do profissional de imagem no mercado,

durante o qual experiências foram trocadas. O encontro

teve como moderador Alexandre Keese, organizador

do Photoshop Conference e aclamado com um dos

maiores especialistas da América Latina no aplicativo.

CONGRESSISTAS
VIERAM DE TODOS OS
CANTOS DO BRÁSIL

Business Meeting: o mercado em discussão

"O Business Meeting do Alexandre Keese foi muito

importante. Há quatro anos, no Sergipe, o dono de

uma agência fazia tudo. Agora viram que tem que ter a

presença de um designer, que é preciso um escritório

só para edição de imagens. E continuamos conscien-

tizando o empresário disso. E também é a hora do

micreiro, do apertador de botão, se profissionalizar pois

ao fazer trabalhos por preços risíveis ele quebra o bom

profissional. Conscientizando o empresário e os mi-

creiros você irá valorizar os profissionais de Photoshop

e operar com transparência, abrir o jogo", salientou

Glauber Jatobá, de Aracaju (SE).

E, se falando em Aracaju, vale destacar que os congres-

sistas no Photoshop Conference vieram de todos os

cantos do Brasil para prestigiar o evento.

Do Rio Grande do Sul ao Amapá, fotógrafos, designers

e editores de imagem se reuniram no congresso para

trocar experiências e se atualizarem. É o caso de Joubert

Ribeiro, designer de São Luís (MA). "Fiz questão de vir de

longe e estar aqui. É como foi dito em alguns anúncios

do Photoshop Conference; eu faço do conhecimento

meu diferencial no mercado. É a primeira vez que venho

e, certamente, será a primeira de muitas", disse.

"Trata-se de um evento fundamental para a atuali-

zação", afirmou Marcela de Oliveira, designer de Belo

Horizonte (MG).

"A importância do Photoshop Conference é enorme. É

o momento que profissionais do Brasil se encontram,

trocam experiências. Para mim, como profissional, estar

aqui e aprender novos recursos, ter informações de qua-

lidade que normalmente não se tem de onde eu venho,

é fundamental. Show de bola", disse Waldiney Braga que

trabalha no Ministério Público do Estado de Rondônia.

"O Photoshop Conference traz os profissionais mais

renomados. É um evento de nível altíssimo que agrega

muito valor ao mercado", falou Robinson Ferreira de

Fortaleza (CE).



A qualidade dos instrutores e do evento também foi

destacada por Isaac da Costa, fotógrafo de Brasília. "O

Photoshop Conference agrega muito valor ao trabalho

do fotógrafo. Muitos pensam que mexer com o Pho-

toshop é fácil. O aplicativo ajuda, mas isso não tira o

mérito do fotógrafo e do editor de imagem. É isso que

vemos aqui. É um evento que realmente surpreende

todo mundo. Quem vem com a ideia de aprender algu-

ma coisa apenas, acaba aprendendo muito; e quem vem

para aprender muito, aprende muito mais."

EXPOSIÇÃO
O Photoshop Conference 2010 também contou, mais

uma vez, com uma área dedicada à exposição de soluções

e produtos para imagem.

Segundo Wilson Barbosa, gerente de vendas da Wacom

Brasil, que estreou como expositora no evento, "a

Wacom acredita que todos os usuários de Photoshop

deveriam usar uma tablet e, por isso, estar ao lado de

um público altamente qualificado que participa do

congresso é fundamental."

Já Rogério Privitela, da Ariane, destacou o fato de, pelo

terceiro ano, estar expondo no Photoshop Conference. "É

o terceiro ano que expomos produtos para imagem, pré-

impressão, software e vídeo e áudio. É importantíssimo

estar aqui pelos contatos que fazemos. A divulgação aqui

é enorme. O Photoshop Conference tem o grande mérito

de trazer profissionais do Brasil inteiro, desde o mais

simples designer até produtores e diretores de grandes

agências. É um leque muito grande de pessoas que vem

aqui para uma única coisa: conhecimento."

Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 20, n. 116, p. 100-104, jun./jul. 2010.




