Nowy program Corel Painter X3 inspiruje artystów do przekraczania granic grafiki
cyfrowej
Najnowsza wersja zwi ksza mo liwo ci tworzenia realistycznych obrazów dzi ki nowym
narz dziom, takim jak p dzle z efektem dr enia, krzy yki klonowania oraz prowadnice
perspektywy
Maidenhead, Wielka Brytania – 23 lipca 2013 roku – Firma Corel poinformowaøa dzi o wprowadzeniu
na rynek angielskiej wersji programu Painter® X3, wiod cego na wiecie narz dzia do grafiki cyfrowej,
które jest znane dzi ki setkom p dzli, tekstur oraz przyborów doskonale odwzorowuj cych rzeczywiste
materiaøy malarskie. Innowacyjny program Painter X3 nieprzerwanie inspiruje artystów, udost pniaj c
wyj tkowe narz dzia, takie jak p dzle z efektem dr enia, które pozwalaj uzyska bardziej naturalne
efekty, czy mapy przepøywu okre laj ce nasycenie mokrych rodków malarskich przy ich kontakcie z
pøótnem. Ponadto usprawnienia w zakresie toku pracy przyczyni si do oszcz dno ci czasu w trakcie
klonowania z u yciem krzy yków, rysowania w perspektywie czy transformacji wielu warstw. Dzi ki
wyszukiwarce p dzli zarówno pocz tkuj cy, jak i do wiadczeni u ytkownicy programu Painter b d mogli
øatwo znale

odpowiedni p dzel, a zaawansowane elementy steruj ce p dzla pozwol im na jego proste

dostosowywanie.
Stworzony przez artystów dla artystów
„Program Painter X3 powstaø w wyniku cisøej wspóøpracy z zawodowymi artystami z caøego wiata.
Dzi ki nim uzyskali my informacje dotycz ce koniecznych ulepsze w zakresie rodowiska u ytkownika,
optymalizacji istniej cego toku pracy i wprowadzenia nowych technologii, umo liwiaj cych przekraczanie
granic grafiki cyfrowej” — powiedziaø Andy Church, starszy mened er ds. produktu Corel Painter. „Nowa
wersja programu to co wi cej ni narz dzie do tworzenia grafiki cyfrowej — to platforma wspieraj ca
inspiracj , kreatywno

i refleksj ”.

Najwa niejsze cechy programu Painter® X3
Ka dego dnia arty ci z caøego wiata korzystaj z programu Painter, aby realizowa pomysøy, z øatwo ci
tworzy wyj tkowe dzieøa i wprawia klientów w zachwyt swoimi dokonaniami. Program Painter X3
udost pnia nowe narz dzia, które dodatkowo rozszerzaj mo liwo ci cyfrowego studia w zakresie
fotografii, sztuki tradycyjnej, ilustracji, grafiki konceptualnej czy projektowania:



P dzle z efektem dr enia: Dodanie efektu dr enia lub skorzystanie z jednego z 25 nowych
p dzli z efektem dr enia pozwala nada poci gni ciom p dzla niepowtarzalny charakter.



Wyszukiwarka p dzli: W ci gu kilku sekund mo na znale

p dzel o idealnym ksztaøcie —

wystarczy wpisa na pasku wyszukiwania søowa kluczowe, np. nazwy p dzli lub ich wøa ciwo ci.
Dynamiczny podgl d poci gni

p dzla pozwala od razu przekona si , czy wybór jest

odpowiedni.



Klonowanie z u yciem krzy yków: Po umieszczeniu obrazu ródøowego obok klonu mo na
skorzysta z krzy yków do oznaczenia klonowanych miejsc i skupi si na procesie tworzenia.



Prowadnice perspektywy: Tworzenie obiektu z wymiarami mo na przyspieszy , korzystaj c z
narz dzia przyci gania do rysowania w perspektywie 1-, 2- lub 3-punktowej i precyzyjnego
odwzorowania gø bi przestrzennej.



Inteligentne sterowanie p dzlem: Teraz zmiana wøa ciwo ci p dzla jest jeszcze øatwiejsza —
na panelu s wy wietlane wyø cznie te ustawienia, które mo na modyfikowa .



Panel z obrazem referencyjnym: Po otwarciu obrazu referencyjnego w nowym panelu mo na
mie jego podgl d podczas malowania — nie trzeba ju przeø cza si mi dzy oknami.



Transformacja wielowarstwowa: Mo na zastosowa transformacj do obiektów wybranych na
wielu warstwach.



Mapy przepøywu: Ta technologia pozwala tworzy unikalne i nieregularne wzory, steruj c
przepøywem mokrych rodków malarskich na pøótnie. Nasycenie jest zmniejszane w najwy szych
punktach tekstury podøo a i zwi kszane w punktach najni szych. Uzyskany efekt jest dzi ki temu
bardziej naturalny.

Poznaj artystów: sesje Paint Jam na ywo
W sztuce nie zawsze najwa niejszy jest efekt ko cowy — liczy si tak e inspiracja, kreatywno

oraz

refleksja. Dlatego zapraszamy na sesje artystyczne Paint Jam online, podczas których mo na czerpa z
do wiadczenia czøonków grupy Painter Masters. W ka dym miesi cu sesje Paint Jam b d po wi cone
innemu stylowi. B dziemy zaprasza zawodowych artystów, którzy poka

nam, jak powstaj ich dzieøa.

W pierwszym odcinku, który poprowadz Jeremy Sutton, Claudia Salguero i Heather Michelle, zajmiemy
si fotografi artystyczn . Zapraszamy w rod , 14 sierpnia, o godz. 21:00 – 22:00 (UTC +1). Wi cej
informacji na temat nadchodz cych sesji artystycznych Paint Jam: www.corel.com/paintjam
Ceny i dost pno
Program Corel Painter X3 jest dost pny w j zyku angielskim i mo na go pobra w witrynie internetowej
firmy Corel: www.corel.com/painter Wysyøk wersji pudeøkowej rozpoczniemy za dwa tygodnie. Peøna
wersja programu Painter X3 jest dost pna w cenie 1815 zø (z VAT). Cena aktualizacji dla

zarejestrowanych u ytkowników programu Painter 11 i 12 wynosi 930 zø (z VAT). Dost pne s równie
wersje komercyjne i edukacyjne w postaci licencji wielostanowiskowych.

Materiaøy dla prasy i blogerów
Wi cej zasobów dotycz cych programu Painter, w tym materiaøy dla recenzentów, obrazki i filmy, mo na
znale

w witrynie www.corel.com/newsroom

Doø cz do spoøeczno ci u ytkowników programu Painter



Doø cz do nas w serwisie Facebook: www.facebook.com/corelpainter



Obserwuj nasz profil w serwisie Twitter: @corelpainter



Podziel si z nami w serwisie Pinterest: www.pinterest.com/corelpainter



Obejrzyj nasze samouczki w serwisie YouTube: www.youtube.com/paintertutorials



Przeczytaj wpisy na naszym blogu: www.corel.com/blog

Informacje o firmie Corel
Firma Corel to jeden z wiod cych producentów oprogramowania na wiecie, dostarczaj cy znane na
rynku produkty graficzne, biurowe oraz przeznaczone do obsøugi multimediów cyfrowych. Firma zdobyøa
uznanie dzi ki najwszechstronniejszej ofercie nowatorskich, godnych zaufania programów, które s øatwe
do opanowania i obsøugi oraz pomagaj u ytkownikom w rozwijaniu kreatywno ci i zwi kszaniu
produktywno ci. Firma Corel zostaøa uhonorowana setkami nagród bran owych, przyznanych za
innowacyjno

, jako

i warto

.

Do u ywanych przez miliony ludzi na caøym wiecie produktów nale

mi dzy innymi: CorelDRAW®

Graphics Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio® i Corel® WordPerfect®
Office. Wi cej informacji na temat firmy Corel mo na znale

pod adresem www.corel.com.
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