


Por meio de um sombreamento eficaz, é possível criar um
efeito 3D diferenciado no seu trabalho. Uma técnica que uso
frequentemente envolve sombrear apenas algumas partes
de minhas imagens. Assim, o contraste entre 2D e 3Df ica
evidente. Cada forma se comunica com a próxima e se
distingue pelas sombras ao seu redor.

Sou influenciada por movimentos artísticos de
China, Japão e África, e pela arte decorativa dos anos 1960 e 
1970. Neste tutorial, as formas parecem abstratas, mas, se
você olhar com atenção, verá a máscara de um dragão chinês
segurando uma lança. Para concluir as etapas, precisará de
lápis, papel, Illustrator e Photoshop.

Comece fazendo
rascunhos de coisas aleatórias. No
papel, construa um design focado
em formas. Para um trabalho
pessoal como este, prefiro não ter
em mente a aparência da imagem
final, então começo o esboço sem
pensar em nada. É difícil se manter
fiel ao seu próprio estilo quando é 
contratado por um cliente, mas
tente sempre ter uma assinatura
- é por ela que foi escolhido.

Quando terminar o seu
rascunho, escaneie-o e importe-o para
o lllustrator. Agora, trace suas linhas
com a ferramenta Pen. Aqui, o 
tamanho não importa. Com vetores,
você pode escalar a imagem em
qualquer tamanho antes de abri-la
no Photoshop.

A prática leva à perfeição
com a Pen. Essa é uma das ferramentas
mais importantes do lllustrator: o 
projeto não pode ser feito sem ela. Na
minha opinião, é menos pelo desenho,
já que o esboço deve ser feito com lápis
e papel, e mais pela ferramenta de
traçado e de modelagem.
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Após trancar as formas, desabilite o contorno e dê a cada forma uma
cor de preenchimento diferente. Assim, será mais fácil selecionar as formas no
Photoshop mais tarde. Importe o arquivo do lllustrator para o Photoshop. Selecione
a imagem e faça uma cópia, depois abandone o rascunho original.



Cole o arquivo no Photoshop em pixels e escolha
o tamanho da imagem. Agora, escolha sua paleta. Optei por
usar no máximo três cores básicas:todas as cores presentes
na imagem são uma derivação dessas três. Usar muitos tons
deixará a imagem carregada e incoerente.

É a vez de ajustar as cores. Selecione cada forma individualmente com a 
ferramenta Magic Wand e experimente diferentes opções.

Para começar o processo de sombreamento, terá de fazer seu próprio
pincel com um efeito granulado.

Mantenha uma cópia do arquivo original
importado em uma camada bloqueada. Isso facilitará a 
mudança de aspectos da sua imagem, como as cores. Se
você clicar no ícone de bloqueio, irá trancar a camada, mas
será capaz de selecionar formas. A seleção funcionará com
todas elas.

É melhor
fazer a sombra em uma
nova camada. Selecione
a área em que você quer
trabalhar e escolha uma
cor mais escura em
Color Picker. Comece a 
fazer a sombra com o 
novo pincele defina um
valor de 3% a 12% para
Opacity. Se estiver
usando uma tablet da
Wacom, deve reduzir a 
pressão aplicada para
que a sombra fique
mais suave.

Vá em Filter, escolhaTexture e selecione Grain.
O pincel está pronto. Acesse Edit>BrushPresets e salve.



Selecione Linear Burn na opção Mode para o pincel, assim você pode deixar a sombra mais escura o quanto quiser.
Os resultados do blending mode da Linear Burn são semelhantes ao Multiply Mode, em que as áreas mais claras da camada de
mistura permitem que as camadas inferiores apareçam. A diferença é que a primeira escurece as cores da camada inferior.

Faça a seleção da forma na qual você deseja
inserir o efeito 3D e use a Magic Wand para arrastá-la para
fora do desenho original. Segure Alt e desfaça a seleção de
qualquer parte em que não quiser sombreamento.

Selecione a nova área e escolha um tom mais escuro com a Color Picker.
Usando o novo pincel, comece a sombrear com Opacity entre 3% e 12%, fazendo
pouca pressão (caso esteja usando uma tablet da Wacom).

Agora,
o processo está
acabado. Antes de
mesclar as camadas,
salve o arquivo, caso
decida fazer ajustes
no futuro.

Não coloque o efeito em todas as formas. Deixe algumas
áreas sem sombra para dar à imagem uma mistura interessante entre
2De3D.
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