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Exercício

Fazer um trabalho editorial para a revista Wallpaper* sobre um 
objecto em três situações distintas: 

- Detalhe 
- Criativa/Experimental 
- Humana



Conceptualização

A Wallpaper* é considerada mundialmente como a revista de referência para as áreas do design e 
arquitectura, moda, viagens, arte e estilo de vida. 
Trata-se de uma possivelmente de uma das edições mais relevantes de gama alta com uma 
impressão global na ordem das 100 mil cópias e custando milhares de libras o preço de anúncios 
por página.1

1Wallpaper* Media Information 2019 

https://cdn.wallpaper.com/main/mediapack_dec2018_uk.pdf


Conceptualização

Tendo a Wallpaper* destinatários de gama alta, a escolha do objecto foi feita com base uma 
possível utilização editorial para a revista.  
Assim a escolha foi para um produto da marca Le Creuset. Trata-se de uma marca francesa 
fabricante de panelas premium.  A marca é conhecida pela produção de panelas de ferro fundido 
com o seu design e cores conhecidas que custam centenas de euros.



Conceptualização

Para o processo de desenvolvimento deste trabalho foram feitas algumas análises de publicidade e 
de conteúdos das redes sociais da revista Wallpaper* de modo a se tentar ter uma linha condutora 
de modo a manter a ideia editorial da revista.



Conceptualização



Conceptualização

Em seguida foi criado um painel semântico para criar uma visão para a representação do objecto. 
O conceito baseou-se essencialmente em dois pilares estruturais:  

- A Última ceia 
- Grandes mestres holandeses 

A escolha é feita com base no facto de se tratar de um objecto relacionado com a confecção de 
alimentos e também por se tratar de um objecto com características e cores muito próprias.



Conceptualização



Conceptualização



Conceptualização

Assim para o desenvolvimento do trabalho foram produzidas imagens tentando seguir estes dois 
conceitos. 
Tentaram-se criara fotografias que tivessem em consideração tanto o conceito, como a paleta de 
cores e o tipo luz da fotografia.



Produção fotográfica

A elaboração das fotografias para o trabalho 
passaram por diferentes fases e também 
testadas diferentes técnicas de iluminação. 
Desta produção resultaram cerca de 180 
fotografias



Escolha fotográfica

Da produção fotográfica foram selecionadas 
cerca de 15 fotográficas candidatas que se 
enquadrassem tanto no conceito inicial como 
também no objectivo do trabalho pedido.



Escolha fotográfica

Dessas 15 fotografias candidatas foram escolhidas as três finais que viriam a  trabalhadas para a 
realização da entrega final, as mesmas apresentadas pela seguinte ordem: 

- Detalhe 
- Criativa/Experimental 
- Humana 









Edição fotográfica

O fluxo de trabalho utilizado para o desenvolvimento deste trabalho utilizou ferramentas como o 
Lightroom e o Photoshop. 
As fotografias foram feitas em formato RAW, sendo depois importadas para o Lightroom. 
No Lightroom foram feitas as revelações iniciais para o trabalho de edição fotográfico, durante esta 
fase do processo foram feitos os acertos de exposição, temperatura de cor e também a realização 
de cortes na imagem. 
Depois disso a imagem foi editada com o recurso ao Photoshop.



Detalhe

O processo de edição da fotografia de detalhe foi o seguinte: 
1. Criada uma layer inicial onde foi feita a limpeza das partículas de pó e outras imperfeições da 

fotografia 
2. De seguida criados dois layers utilizando o flattern image do background com a layer de limpeza. 
3. A uma das layers foi aplicado um filtro de gaussian blur com a respectiva máscara de modo a esconder 

todas as zonas com relevo, assim o objecto mantém-se homogéneo no aspecto 
4. Por fim foi feito um flattern image dessas duas layers e a partir do filtro de Camera Raw aplicado um 

radial filter de modo a que fossem criado uma sombra mais dramática no objecto. 



Detalhe



Criativa/Experimental

O processo de edição da fotografia criativa/experimental foi o seguinte: 
1. Foi realizado um corte inicial à imagem no Lightroom, de modo a que se tivesse um enquadramento 

melhor para se trabalho final. 
2. Foram criadas duas layers para correcção das imperfeições da fotografia, nelas foram aplicadas o 

healing and cloning. 
3. De modo a criar semelhanças com a imagem de detalhe foi feito o flattern image para uma nova 

layer e como na fotografia de detalhe foi aplicado um radial filter para se criar uma narrativa 
semelhante entre as imagens. 

4. Para finalizar foi feita uma cópia deste último layer, aplicado um filtro blurring gaussiano mas só com 
uma opacidade de 20% para assim se obter uma imagem final mais suave.



Criativa/Experimental



Humana

O processo de edição da fotografia humana foi o seguinte: 
1. O processo começou pela a análise das correções que eram necessárias para a produção da 

fotografia final, a partir dai que foi feito todo o processo de edição da fotografia.



Humana

2. Depois de analisada a fotografia, passou-se ao processo de limpeza através de Heal and 
cloning. 

3. O processo seguinte no retoque fotográfico foi a utilização de Dodge & Burning para equilibrar 
as sombras e os brilhos da fotografia. 

4. Como processo final foram feitas correções de cores.



Humana



Edição fotográfica - antes e depois



Edição fotográfica - antes e depois



Edição fotográfica - antes e depois



Imagens finais




