


Começo procurando fotos
disponíveis para uso comercial.
Mantenho meu arquivo sempre
organizado para conseguir encontrar
uma foto rapidamente. Escolhera
imagem perfeita é muito importante
para a estética da sua peça.

Depois de recortar a modelo
com cuidado, criei um plano de fundo.
Comecei com um papel branco estilo
grunge e usei texturas para deixá-lo
suave e bagunçado. Depois, mudei a cor
do plano de fundo de branco para preto
(Ctrl/Cmd+I). Use o tempo necessário
para deixá-lo agradável e sutil.

Depois de ter escolhido a 
imagem, recorte-a da maneira mais
limpa possível no Photoshop. Cole-a em
um plano de fundo com uma cor de alto
contraste - como preto -, para ajudar a 
destacar algumas bordas que você não
tenha visto.

Quando a imagem e o plano
de fundo estiverem prontos, ajuste o 
contraste e o brilho, remova a 
saturação da modelo e use a 
ferramenta Burn para fazer com que
as bordas da roupa se misturem ao
plano de fundo. Se preferir, é possível
fazer isso no fim do tutorial.
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Na internet
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padroes.zip,
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encontrado no site
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Abra o lllustrator e use a 
ferramenta Pen para fazer os
contornos e as sombras da roupa da
modelo. Não se esqueça de remover a 
cor de preenchimento na paleta Tool.
Quando as linhas estiverem prontas,
deixe o contorno no estilo Brush, vá em
OpenBrushLibrary>Artistic e selecione
Artistic_Ink. Mude o contorno para
0.25 pt. Agora, mova as camadas do
lllustrator para o Photoshop.

Use a ferramenta Brush
para fazer alguns contornos com o 
pincel. É possível baixar pincéis de
vários sites, mas é interessante que
você crie o seu. Passe o pincel com a 
cor branca em torno do cabelo da
modelo e em algumas marcas do
corpo dela. A cor preta será usada
apenas mais tarde, quando for a vez
de misturar os padrões à roupa.

Neste tutorial, ensinarei como dar um estilo gráfico a 
seus trabalhos com fotos usando padrões customizados.
Primeiro, você irá criar padrões no lllustrator (coloquei
alguns modelos que fiz na pasta para download). Depois,
no Photoshop, irá misturá-los a suas composições
fotográficas. Mostrarei os melhores métodos de coloração
e mistura para que você possa atingir o melhor resultado em
sua composição.



Agora, você irá se divertir no lllustrator fazendo
seus padrões, a parte mais importante deste tutorial. Em
primeiro lugar, costumo preparar minha paleta de cores.
Adoro usar as amostras de ColorBook>PantoneColorBridge
CMYK. É importante encontrar a paleta de cor perfeita
rapidamente para não prejudicar o processo de criação.

Antes de começar a criar os padrões, verifique, no lllustrator, se o grid
está visível e se Snap to Grid está selecionada. Isso ajuda a criar as formas e facilita
o manuseio. Usando a Pen e suas amostras de cor, use quadrados, triângulos e 
círculos para fazer os padrões. Acima, você vê os que eu criei (e que podem ser
encontrados na pasta para download). Apesar de o processo parecer complicado,
se olhar com atenção, verá que foi construído com formas simples.

Depois que o padrão for inserido, é difícil enxergar
a profundidade, já que as linhas criadas foram cobertas.
Pegue a Pen, novamente no Photoshop, e crie uma seleção
para apagar as partes suaves da roupa com um pincel
redondo e macio. Marquei certas áreas (embaixo do braço da
modelo e em cima do ombro), para fazer sombras.

Faça a mesma coisa com o lado esquerdo da roupa. Realize
experimentos com os ajustes de seus padrões mudando a posição deles.
Olhe a fotografia do início, sem ajustes, para estudar as sombras e as
formas da roupa. Depois, altere as sombras de acordo com os padrões.

Aqui, os padrões ainda não foram misturados à roupa. Par£
próxima etapa, pegue os pincéis novamente, como no passo 06, mas,
desta vez, pinte de preto o lado mais baixo da roupa da modelo para
misturar o padrão ao resto de suas roupas pretas em um só clique.

Se já tiver os padrões, coloque-os no trabalho. Mova-os para o arquivo
do Photoshop e rasterize sua camada do lllustrator. Fiz um path do lado direito do
top da modelo e o usei para recortar os padrões selecionando a ferramenta Path
(Ctrl/Cmd+clique na camada). Depois, inverti a seleção e recortei meus padrões
para que se encaixassem na roupa da modelo.



Neste passo, criarei objetos 3D com os padrões. Abra o arquivo do
lllustrator que contém os seus. Forme uma faixa com os padrões e arraste-a para a 
paleta Symbol, criando seu próprio símbolo para usar como guia, quando estiver
fazendo o objeto 3D. Pegue metade de um círculo ou de um quadrado, selecione
3DRevolve>MapArt, carregue o símbolo e coloque no objeto 3D. Crie vários deles.

Para colocar alguns detalhes divertidos e de iluminação, baixei alguma;
imagens nebulosas - você pode encontrá-las em um banco de imagens. Com o 
blending mode em Screen, colei algumas figuras de nebulosas azuis ao redor das
mãos da modelo e dos óculos, que complementam o laranja da imagem. Azul e 
laranja trabalham muito bem juntos.

Agora, cole os objetos 3D ao redor da sua modelo
para criar uma atmosfera de fantasia. Na minha peça, eles
representam planetas flutuantes que se movem ao redor da
modelo; use sua imaginação.Também fiz uma bola 3D
borrada para dar um pouco mais de profundidade à imagem.

Também inseri alguns círculos ao redor da cabeça
da modelo e pintei pequenos pontos na cena. Criei um círculo
no lllustratore usei um contorno de pincel novamente para
dar um efeito ilustrado. Depois, com um pincel simples,
desenhei pequenos pontos em torno do círculo. Sempre
adorei fazer detalhes como esses. Algumas pessoas acham
que tiram a atenção, mas é questão de gosto. Sinta-se livre
para experimentar.

Usei uma máscara para mudar um pouco o 
equilíbrio da cor. Neste caso, inseri +15 Blue em Midtone e 
-10 nos destaques amarelos na paleta Color Balance. Isso dá
a modelo monocromática um brilho amarelo com um pouco
de azul, complementando as outras cores. Certifique-se de
trabalhar com máscaras para poder ajustá-las facilmente ou
removê-las depois.

Agora que o trabalho está
pronto, ajuste-o para exibi-lo. Trabalhei
com mais de 5 mil pixels de largura em
300 dpi, e devo mudar o tamanho da
imagem para 900. Primeiro, reduzi o 
tamanho para 1600 e usei minha pr imeira
Unsharp Mask com Amount 60% e Radius
1 com Threshold 1. Depois, coloquei o 
tamanho no qual quero apresentar meu
trabalho - neste caso, 600 x 900 - e usei
outra Unsharp Mask com Amount 40% e 
Radius 0.3. Salve no formato web, que
reduz automaticamente a dpi para 72. Este
truque conserva o máximo dos detalhes e 
da qualidade do seu trabalho. É uma boa
ideia dar mais um pouco de vida à imagem
depois de redimensioná-la.
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