
É muito fáci l acrescentar uma variedade de elementos 
ao pôster de um f i lme usando retratos, cores e uma boa 
composição.A ilustração gráfica é uma ótima maneira de 
dar uma aparência diferente ao pôster de um filme, 
transmitindo um forte senso de realismo. O objetivo deste 
tutorial é usar a ilustração para criar um pôster diferente. 
Aproveite essa oportunidade para formar uma imagem que 
possua sua marca pessoal, tenha elementos de realismo e 
também uma forte evidência do enredo do filme. 

O lllustrator e o Photoshop nos permitem compor 
e criar ilustrações em esquemas de cor diferenciados e 
cheios de energia. Mostrarei como criar um pôster gráfico de 
um fi lme de ação que atraia o público e que também informe 
sobre o enredo. 

Simeon Elson 
_ S i m e o n é ilustrador 
e artista gráfico. Nos 
últimos cinco anos, 
produziu designs 
para flyers, livros, 
roupas, sites, além de 
brandinge editoriais 
de revistas. Entre 
seus clientes estão 
Grazia, a consultoria 
em design Whorrell 
Rogers, a revista 
Touch e a Penguin 
Books, www. 
simeonelson.co.uk 

Tempo necessário 
1-2 horas 

Habilidades 
Usar Hue/ 
Saturation para 
mudaro esquema 
de cor das fotos 
Criar retratos 
vetoriais no 
lllustrator 
Economizar 
tempo usando a 
ferramenta 
Pathfinder para 
deletar formas 
Efeitos de luz no 
Photoshop 

Selecione a ferramenta 
Pen e comece a desenhar todos os 
detalhes mais escuros - a arma, o 
cabelo, os olhos e os contornos de 
nariz e lábios - com linhas finas. 
Após desenhar as formas, defina 
10% para Opacity. Desse modo, 
poderá ver a fotografia enquanto 
cria suas formas. 

Após ter 
escolhido sua imagem, é 
a vez de colocar a 
composição no Photoshop. 
Para mudar a cor dos 
personagens do f i lme, dê 
Ctr l /Cmd+U, que abre a 
janela Hue/Saturation. 
Clique na aba Colorize e 
ajuste os sliders até 
encontrar um resultado 
que seja do seu gosto. Fixe 
os valores da tonalidade e 
da saturação. Assim, 
poderá aplicá-los 
novamente em outros 
personagens. 

Vá ao lllustrator, 
abra um dos seus arquivos 
de referência, bloqueie-o 
na paleta Layers e 
nomeie-o como Reference. 
Para mudar as cores no 
modo CMYK, acesse 
File>Document> 
ColorMode>CMYK. Depois, 
crie uma nova camada e 
chame-a de Deepest Blue. 

Defina a paleta de 
cores para CMYK clicando no 
ícone no canto superior direito e 
selecionando CMYK. Em seguida, 
insira None em stroke e dê um duplo 
clique no preenchimento de cor. 
Escolha um tom de azul bem escuro, 
como no exemplo acima, e insira-o 
em sua paleta Swatch. 
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Crie uma 
nova camada e 
chame-a de Lighter 
Shadow. Use a opção 
Eyedropper para 
selecionar a sombra 
mais clara e mova-a 
para a paleta 
Swatch. Depois, com 
a ferramenta Pen, 
desenhe formas que 
realcem as áreas 
com sombras claras. 
Refaça este 
procedimento para 
as áreas com 
sombras médias e 
mais escuras. 

Use a Eyedropper para encontrar um tom de azul, nem claro e 
nem escuro, e arraste a cor para a Swatch. Faça uma nova camada de 
nome Skin Base e cole-a acima da camada Reference. Use a ferramenta 
Pen para desenhar uma silhueta em torno da modelo. Desenhe formas ao 
redor de qualquer área desnecessária. Depois, selecione-as junto com a 
silhueta e escolha o ícone Minus Front na paleta Pathfinder. 

Você pode usar gradientes para proporcionar uma 
mistura mais realista. Combine a cor mais escura com o azul 
mais leve usado na camada de baixo. Depois, estique e 
rotacione o Linear Gradient até alcançar a mistura de cor ideal. 
Use este método em outras formas se achar necessário; 
algumas podem ficar melhor com o Radial Gradient. 

Use o mesmo processo para criar a arma da personagem. Crie 
uma nova camada, denomine-a como Lower Highlights e coloque-a acima 
da camada Skin Base. A seguir, crie um gradiente com o slider da cor 
branca na posição 0% e o azul base em 100%. Agora, mova o slider para 
o ponto de 75% e copie essa cor. Depois use-a para desenhar os realces 
mais claros. 

Assim que os 
personagens forem 
desenhados, retorne ao 
Photoshop e crie um novo 
arquivo A3 em CMYK. Use a 
ferramenta Paint Bucket para 
preencher uma nova camada 
com preto. Abra todos os 
personagens e arraste-os 
em camadas separadas. 
Posicione-os como as 
composições anteriores. 
Selecione a Eraser e def ina-a 
no modo Brush, com Size em 
torno de 600 pixels, Hardness 
em 0% e Opacity em 35%. 

Faça um gradiente Radial com as cores de realce 
suave na posição 0% e a cor base em 100%. Depois, deixe a cor 
mais leve em 100% e a mais escura em 0%, até conseguir o 
gradiente exato. Aplique isso a todas as formas Lower 
Highlights. Repita o processo para Medium Highlights e 
Highlights. Coloque a camada Highlights na parte superior 



Técnica 
Pôster 

11 Agora, use a ferramenta Eraser para esconder 
os personagens. Certi f ique-se de duplicar cada um deles 
antes de começar a editar. Faça o mesmo com a imagem 
de fundo e coloque-a acima do fundo preto. Dê Ctr l / 
Cmd+U para abrir a paleta Hue/Saturat ion. Clique na aba 
Colorize e insira 170 em Hue e 42 em Saturation. 

1 2 _ Usei um 
efeito borrifado para 
dar energia à 
composição - você 
encontra exemplos 
em www.cgtexture. 
com. Coloque o 
borrifo atrás do seu 
personagem e use a 
Eraser e a Marquee 
para se livrar do que 
for desnecessário. 
Duplique a camada 
do borrifo e encaixe-a 
acima da atriz. 

Insira mais alguns borrifos e rotac ioneotexto para aumentar a 
energia do pôster. Coloque camadas de ajuste Layer Styles, Linear Gradient, 
Linear Bum (com um ângulo pequeno), Inner Glow e Drop Shadow. Ajuste as 
funções dos estilos que você aplicou até alcançar um resultado que melhore a 
aparência do texto. 

Abra a paleta Styles. Agora clique na aba Color 
Overlay e use o Eyedropper para inserir a cor da pele dos 
personagens. Duplique novamente e rotacione o borrifo 
até conseguir uma forma interessante. Depois, use a 
Lasso para criar uma borda suave. Siga o mesmo estilo 
nos outros personagens e mude a cor do plano de fundo 
para o azul mais escuro usado nos vetores. 

Crie uma nova camada e use a ferramenta 
retangular Marquee para desenhar um retângulo fino, 
depois preencha-o com um gradiente amarelo e branco. 
Desfaça a seleção da forma (Ctrl/Cmd+D) e insira 8.9 
pixels de raio em Gaussian Blur, seguido de um ângulo de 
-29° em Motion Blur, e uma distância de 38 pixels. 
Selecione a camada Blend no modo Color Dodge e 
rotacione no mesmo ângulo que a arma do personagem. 

Use a ferramenta Eraser com 50% em Hardness e 35% em Opacity 
para ajustar as faixas de luz. Repita esse processo para o outro lado da arma 
e os outros personagens. Faça os ajustes que achar necessário, depois melhore 
a cor da ilustração inserindo uma camada Levels Adjustment (Layer)New 
AdjustmentLayer>Levels) na parte superior da paleta de camadas. 

http://www.cgtexture
Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 42, p. 90-93, fev. 2011.




