MONTAGEM DE IMAGENS
Um efeito muito valioso que podemos criar com o photoshop é montagem de fotos
com colagens suavez (bordas transparentes). Para isto, utilizamos a ferramenta
Quick Mask. Sigamos o passo a passo:
Neste exemplo, vamos utilizar 4 imagens diferentes.

Primeiramente a imagem que servirá como fundo. Nesta imagem não
haverá nenhuma modificação.

E estas são as outras imagens que sofrerão recortes através de seleções com suavizações (transparências)
que serão criadas com a ferramenta Quick Mask (Q).

Trabalhando na primeira imagem:
Abra a primeira imagem no Photoshop. Em
nosso exemplo, utilizamos uma foto de uma
carro esporte.
Pressione Q (quick mask)
Utilize a ferramenta pincel
Escolha um brush tamanho 100
Pressione D para ressetar as cores da paleta
em preto e branco. Comece a pintar sobre o
carro com o pincel (brush 100). Inicie pelas
bordas, lentamente. Vá pressionando X e
pintando fora do carro para retoque (sempre
que sair fora do carro). Pinte todo o carro.
Criando a seleção e uma nova camada (novo layer):

Após todo o carro pintado, pressione Q
novamente ou clique onde mostra a figura ao
lado. Inverta a seleção e pressione contro+C
para copiar para a memória. Pressione
control+V para criar uma nova camada com o
carro. Você verá que as bordas estão
suavizadas e este é um bom efeito para nossa
montagem. Não estamos interessados em
criar seleções perfeitas neste exemplo.
Este passo de colar na mesma imagem (novo
layer) serve apenas para verificar como ficou
a seleção. Você pode colar direto na imagem
de fundo como mostra o próximo passo.

Criando a montagem:
Selecione a imagem de fundo e cole aqui o
novo layer (Control+V). Pressione V e mova a
nova camada para uma boa posição sobre a
imagem de fundo.
Dica: Se seu layer ficou muito grande ou
pequeno demais, pressione Control+T e
escale para um tamanho adequado. Após
acertar o tamanho ideal, pressione Enter para
aceitar a transformação (scala).

Finalizando:

Siga os mesmos passos até aqui para as
demais imagens e crie belas montagens.
Dica: Após ter montados todas as camadas e
notar que alguma está com bordas
contrastantes, etc. Utilize a ferramenta rubber
(borracha) com um brush (35 a 65) e vá
retirando as sobras indesejáveis.
Boas montagens!!!

