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Prefácio
Durante os últimos vinte e cinco anos tenho trabalhado extensivamente
na indústria de impressão comercial e também como designer gráfico,
tanto nos EUA quanto na Inglaterra. Frequentemente encontro outros designers gráficos que possuem uma graduação em cursos de três anos ou
outro tipo de preparação similar, ou que têm trabalhado na área há anos,
mas que, mesmo assim, não conhecem as reais necessidades do processo de impressão. A consequência disso é que, toda vez que enviam
um trabalho para impressão, são tomados por grande ansiedade, já que
não sabem exatamente qual será o resultado.
As áreas nebulosas que causam essa ansiedade são o ganho de ponto, o tratamento de imagem, o trapping, o uso de CMYK x RGB, e a produção de arquivos PDF isentos de erro para a gráfica.
Este livro explica todas essas áreas mal compreendidas e mais, de
uma forma que permita uma visão geral de todo o processo, desde a criação digital com erro zero até a impressão comercial. Ele inclui instruções
detalhadas que permitirão a qualquer um, inclusive completos iniciantes,
fazer por conta própria o que for necessário antes de enviar o trabalho
para a impressão.
Eu possuo a qualificação ACE (Certificado de Especialista Adobe) em
Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver e Flash e, além de escrever livros sobre esse assunto, ministro cursos intensivos de um ou dois
dias para o treinamento desses aplicativos e também do QuarkXPress e
do CorelDRAW, cobrindo desde o nível para o completo iniciante até o dirigido a usuários avançados.
Eu também dou cursos de um ou dois dias sobre reprodução digital e
pré-impressão voltados especificamente para designers gráficos, e ofereço consultoria particular e solução de problemas em questões relacionadas com a produção gráfica e impressão.
Para saber mais visite o meu site (www.markgatter.co.uk) ou então me
envie um email (mark@markgatter.co.uk).

