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COMO FOTOGRAFAR AS BEBIDAS DESTE VERÃO
COM PEDRO BRUM

Estas dicas vão ter como base dois exemplos, em que o primeiro explica como aplicar gás
no interior de um copo e o segundo, como colocar as gotas no exterior do copo.

Utilizar gelo acrílico, que pode ser adquirido em lojas de decoração ou através da internet.
PRIMEIRO PASSO

Colocamos o gelo acrílico no interior no copo e de seguida a água.
Podemos colocar alguns elementos decorativos, neste caso utilizámos o limão.

Uma dica extra: Colocar sais de fruto dentro do copo para formar o gás.
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Para iluminar o limão colocamos um flash com um favo de abelha, 
que poderá ser uma lanterna com luz pontual direcionada 
para um espelho côncavo de forma a refletir a luz para o limão.
Como fundo colocamos um acílico translúcido, podendo 
ser um pano branco com um flash ou candeeiro,
garantindo o fundo branco e a transparência no copo.
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Encher um borrifador com 50% de água e 50% de glicerina líquida.
SEGUNDO PASSO

Nos vidros é necessário aplicar um impermabilizante, para que as gotas não deslizem pelo copo.
Neste caso foi utilizado um impermeabilizante encontrado na Decathlon. Aplica-se uma camada no copo.
assim que secar borrifa-se com a solução de água com glicerina, para obter as gotas.
Coloca-se uma fita cola de papel no copo de forma a proteger do spray, para quando se aplicar as gotas,
não ficarem acima do líquido no interior do copo.

Coloca-se o gelo, a seguir o líquido até à fita adesiva.
Depois de aplicar as gotas reitra-se a fita.
Está pronto para se fotografar.
Como se vê na imagem abaixo, as gotas estão até ao limite do Whiskey.
Dica extra: Neste caso utilizou-se chá, que é mais barato e faz o mesmo efeito. (Não se pode é dizer a ninguém)


