Exercício: Texto em explosão com Filtros
A utilização conjunta de alguns recursos oferecidos pelo Photoshop é usado para criar
efeitos incríveis e poucos usados no quotidiano, e mesmo a maioria das pessoas não
conhece.
12345-

Crie um novo ficheiro com o tamanho de 500x300 pixéis
Escreva o texto ao seu gosto, por exemplo o seu Nome:
De seguida, vá ao menu LayerRasterizeAll layers
Em seguida, vá até a paleta Camadas, e duplique a camada onde escreveu o texto
Clique na layer em que você acabou de criar e preencha-a com a cor branca e no
Modo Multiply, indo ao menu EditFill, e veja a imagem abaixo:

6- Aplique o filtro Gaussian Blur (Menu FilterBlur Gaussian Blur) com o raio de 6,2
pixels, agora todos os filtros serão aplicados na camada em que acabou de duplicar.

7- Vá ao menu Filter Distort  Polar Coordinates e use a opção Polar para
retangular, veja a imagem seguinte:
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8-Logo após vá ao menu Image Rotate Canvas 90° CW
9-Feito isto, aplique o filtro WIND (FilterStylizeWind), veja as opções a escolher
mais abaixo:
Diminua de 100% para 33%
No Method (Método) Escolha: Wind
E mais abaixo no Direction escolha : From Right (da direita)
10- Aplique o mesmo filtro acima mais uma vez
11- Vá ao menu Image Adjustments  Auto Levels
12- Vá ao menu Image Adjustments  Invert
13- Vá de novo ao menu Filter Stylize Wind
14-Aplique o mesmo acima mais uma vez
15- Vá ao menu Image Rotate Canvas 90° CCW
16- Aplique o Filtro Polar Coordinates , mais uma vez, e escolha a opção Rectangular to
Polar, como mostra a figura abaixo:
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17- Ajuste a opção Blending mode da paleta Layer duplicada para Linear Light. Veja a
seguinte imagem:

18- Vá ao menu Image Adjustments Hue/Saturation, marque a caixa Colorize, e
preencha os dados como mostra a imagem:
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Eis o Resultado Final:

OU

Tendo em atenção de que já aprendeu a utilizar os Filtros do Photoshop, tente aplicar
a imagens ao seu gosto.

4

Por: Kundan Narendra

