Nieuwe Corel Painter X3 inspireert kunstenaars om grenzen van digitale kunst te
verleggen
Nieuwste release biedt realistische schilderervaring dankzij nieuwe Jitter-penselen,
kruisdraadklonen en tools voor perspectiefhulplijnen
Maidenhead (VK), 23 juli 2013 – Corel kondigt vandaag aan dat de Engelstalige versie van Painter® X3
verkrijgbaar is. Dit programma is 's werelds toonaangevende software voor digitale kunst en staat bekend
om zijn honderden penselen, papiertexturen en media-items die traditionele kunstbenodigdheden perfect
nabootsen. Als vernieuwer op het gebied van digitale kunst biedt Painter X3 blijvend inspiratie aan
kunstenaars met unieke tools als de nieuwe Jitter-penselen (trilpenselen), die een meer organische kunst
opleveren, en Flow Maps, die de verzadiging van natte media besturen tijdens hun interactie met het
doek. Bovendien besparen kunstenaars meer tijd dankzij verbeteringen in de werkstroom voor het klonen
met behulp van kruisdraden, het tekenen in perspectief en het omzetten van meervoudige lagen. Voor
beginners en ervaren Painter-gebruikers maakt de zoekengine voor penselen het nu gemakkelijker om
het perfecte penseel te vinden, terwijl de aanpassingsopties eenvoudiger zijn dankzij de geavanceerde
penseelbesturing.
Gemaakt door kunstenaars voor kunstenaars
'Painter X3 is het resultaat van onze intensieve samenwerking met professionele kunstenaars van overal
ter wereld, die ons inzicht hebben geboden in hoe we de gebruikservaring konden verbeteren, hoe we de
bestaande werkstroom konden optimaliseren en met welke nieuwe technologieën ze de grenzen van
digitale kunst verder konden verleggen,' aldus Andy Church, Senior Product Manager voor Corel Painter.
'Wat we met deze versie hebben gemaakt is meer dan digitale-kunstsoftware; het is een platform voor
inspiratie, creativiteit en reflectie.'
Painter® X3-functies - hoogtepunten
Artiesten wereldwijd vertrouwen dagelijks op Painter om hun creativiteit te verkennen, om probleemloos
prachtig werk te maken en kunst te leveren die hun klanten versteld doet staan. Of het nu gaat om fotoof traditionele kunst, illustraties, conceptuele kunst of ontwerpen, Painter X3 biedt nieuwe tools waarmee
het ultieme digitale-kunstatelier nog verder wordt uitgebreid:



Jitter-penselen: Voeg willekeurigheid toe aan uw penseelstreken door uw penseelinstellingen
van universele Jitter-eigenschappen te voorzien. U kunt ook direct een van de 25 nieuwe Jitterpenselen gebruiken.



Zoekengine voor penselen: Vind het perfecte penseel dat u direct inspiratie biedt door termen
op te geven in de zoekbalk, zoals penseelnamen of -eigenschappen. U kunt er altijd zeker van
zijn dat u heeft gevonden waarnaar u zoekt dankzij het livevoorbeeld voor penseelstreken.



Kruisdraadklonen: Plaats de bronafbeelding naast de kloon en profiteer van de kruisdraden die
markeren wat u kloont, zodat u zich kunt richten op het creatieve proces.



Perspectiefhulplijnen: Versnel het maken van voorwerpen met een dimensie met behulp van
het magneetgereedschap en teken in 1-, 2- of 3-puntsperspectief met nauwkeurige diepte.



Slimme penseelbesturing: U kunt de penseeleigenschappen nu gemakkelijker wijzigen, omdat
alleen instellingen die u kunt aanpassen in het paneel worden weergegeven.



Paneel met referentieafbeelding: Open een referentieafbeelding in dit nieuwe paneel om een
visuele inspiratiebron onder handbereik te houden tijdens het schilderen zonder dat u tussen
vensters moet overschakelen.



Meerdere lagen omzetten: Pas een transformatie toe op een selectie die uit meerdere lagen
bestaat.



Flow Maps: Maak unieke en onregelmatige patronen met deze technologie, die natte media over
het doek verdeelt, zodat de pieken van het doek minder verzadigd zijn, en de dalen meer
verzadigd zijn - net als gebeurt bij kleuren op echt materiaal.

Maak kennis met de kunstenaars: Live schildersessies
In de kunst draait het niet altijd om het uiteindelijke resultaat, maar gaat het ook om het proces van
inspiratie, creativiteit en reflectie. Meld u aan voor de live online schildersessies ('Paint Jam Sessions') en
leer van onze Painter Meesters. Elke maand staan de schildersessies stil bij een andere kunststijl en we
nodigen professionele kunstenaars uit om het artistieke proces met u te delen De eerste Paint Jam
Sessions-reeks wordt gepresenteerd door Jeremy Sutton, Claudia Salguero en Heather Michelle en gaat
over fotokunst. De eerste sessie vindt plaats op 14 augustus van 21:00 – 22:00 (UTC +1). Bezoek
www.corel.com/paintjam voor meer informatie over komende sessies.
Prijs en beschikbaarheid
Corel Painter X3 is in het Engels verkrijgbaar en kan van de website van Corel worden gedownload op
www.corel.com/painter De versies in doos worden binnen twee weken verzonden. De volledige versie
van Painter X3 is verkrijgbaar voor € 423 (inclusief btw). De upgrade voor geregistreerde gebruikers van
Painter 11 en 12 is tevens verkrijgbaar voor € 217 (inclusief btw). Er zijn ook opties voor bulklicenties
voor zakelijk en educatief gebruik beschikbaar.

Later dit jaar wordt een Duits- en Franstalige versie van het programma uitgebracht. Klanten die Painter
X3 in het Engels kopen, kunnen een gratis upgrade uitvoeren naar de versie in het Duits of Frans. Painter
X3 wordt niet in het Nederlands uitgebracht.
Bronnen voor de media en bloggers
Bezoek www.corel.com/newsroom voor aanvullende bronnen voor Painter, waaronder materiaal voor
recensenten, afbeeldingen en video's.
Word lid van de Painter-community



Blijf op de hoogte via Facebook: www.facebook.com/corelpainter



Volg ons op Twitter: @corelpainter



Deel uw creaties met ons op Pinterest: www.pinterest.com/corelpainter



Bekijk onze studielessen op YouTube: www.youtube.com/paintertutorials



Lees ons blog: www.corel.com/blog

Over Corel
Corel is een van de belangrijkste softwarebedrijven ter wereld en levert enkele van de bekendste
producten voor graphics, productiviteit en digitale media in de branche. Ons bedrijf beschikt over een van
de uitgebreidste portefeuilles met innovatieve software en heeft een reputatie opgebouwd als maker van
oplossingen die gebruiksvriendelijk en makkelijk aan te leren zijn, zodat onze klanten nog creatiever en
productiever kunnen werken. De branche heeft hierop gereageerd met honderden prijzen, die een
bekroning vormen voor onze innovatie, ons ontwerp en de toegevoegde waarde die wij bieden.

Onze productlijn, die door miljoenen personen wereldwijd wordt gebruikt, omvat CorelDRAW® Graphics
Suite, Corel® Painter©, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio® en Corel® WordPerfect® Office.
Bezoek www.corel.com voor meer informatie over Corel.
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het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars.
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