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Nowy program Corel® Painter™ 12 wyznacza wyj tkowe standardy realizmu i
mo liwo ci twórczych na rynku profesjonalnych narz dzi do grafiki cyfrowej
Graficy zajmuj cy si grafik cyfrow uzyskuj dost p do zaawansowanych narz dzi twórczych,
w tym nowych, realistycznych p dzli, innowacyjnych narz dzi artystycznych, obszarów
roboczych z mo liwo ci dostosowywania, a tak e szybszej pracy na komputerach Mac® i
systemach Windows®
Maidenhead, Wielka Brytania — 11 maja 2011 — dost pna jest najnowsza wersja programu Corel®
Painter™ 12, najpopularniejszego na wiecie narz dzia do grafiki cyfrowej. Dzi ki najbardziej
zaawansowanym na rynku, realistycznym narz dziom malarsko-ilustracyjnym, nieosi galnej wcze niej
szybko ci pracy i wygodnemu interfejsowi z mo liwo ci dostosowywania program Corel Painter 12
zapewnia grafikom i fotografikom mo liwo ci i swobod twórcz na poziomie nieosi galnym dotychczas
zarówno w przypadku tradycyjnych, jak i cyfrowych narz dzi graficznych.
„Opinie spoøeczno ci u ytkowników programu Painter s dla nas bardzo wa ne i zawsze bierzemy je pod
uwag przy ustalaniu priorytetów rozwoju oprogramowania” — mówi Petter Nordwall, dyrektor ds.
zarz dzania produktami na rynkach mi dzynarodowych w firmie Corel. „Naszym celem jest ci gøe
dostarczanie grafikom zaawansowanych narz dzi pozwalaj cych rozwija i wyra a swoje pomysøy
twórcze oraz uzyskiwa doskonaøe, jak najbardziej realistyczne efekty. Arty ci nale

cy do naszej

spoøeczno ci inspiruj nas. Dzi ki temu program Painter zapewnia niespotykane w innych rodowiskach
mo liwo ci, swobod twórcz i kontrol ”.
Najwa niejsze nowe funkcje i ulepszenia:


Imponuj ca wydajno
Nowy program Corel Painter 12 oferuje znacznie szybsze dziaøanie na komputerach Mac® oraz
w systemach Windows®. Niektóre zadania mo na teraz wykonywa od 3 do 5 razy szybciej.



P dzle prawdziwej akwareli i prawdziwej farby olejnej
Niezale nie od tego, czy malujesz na pøótnie czy dodajesz efekty malarskie na ulubionych
zdj ciach, program Corel Painter 12 zapewnia doskonaø jako

wyników dzi ki technologii

Natural-Media®, udost pniaj c nowe, zaawansowane p dzle prawdziwej akwareli oraz

prawdziwej farby olejnej. P dzle te w wyj tkowy sposób odtwarzaj pøynno

i lepko

farb, wody

i rozpuszczalników, a tak e tekstur, oferuj c nowy, zdumiewaj cy stopie realizmu.


Nowo

! Efekty kalejdoskopu i lustra

Program Corel Painter 12 poszerza swobod artystyczn , oferuj c innowacyjne narz dzia
artystyczne umo liwiaj ce tworzenie doskonaøych prac, których namalowanie nie byøoby mo liwe
za pomoc tradycyjnych rodków. Nowe efekty malarskie kalejdoskopu i mandali umo liwiaj
grafikom tworzenie kolorowych ksztaøtów lub przej
pomoc poci gni

zawieraj cych od 3 do 12 pøaszczyzn za

p dzla. Nowy efekt lustra pozwala grafikom szybko uzyska symetryczn

struktur przez wygenerowanie odbicia lustrzanego pøaszczyzny w pionie i w poziomie. Poøo enie
lustra mo na tak e zmienia lub obraca . Dzi ki temu mo na uzyska zdumiewaj ce,
nadzwyczaj ciekawe efekty.


Nowo

! Wygodny interfejs z mo liwo ci dostosowywania

Program Corel Painter 12 udost pnia przeprojektowany, wygodny interfejs z mo liwo ci
dostosowywania, który idealnie nadaje si do pracy artystycznej i gwarantuje u ytkownikom
niespotykan dotychczas produktywno . Nowy panel nawigatora, zmieniona obsøuga palet i
paneli, niestandardowe obszary robocze, lepsze zachowywanie kolorów i warstw oraz skróty
klawiaturowe sprawiaj , e program Corel Painter 12 doskonale uzupeønia warsztat specjalistów,
szczególnie korzystaj cych z programu Photoshop.
Z okazji 20 rocznicy powstania programu Painter czøonkowie grupy Painter Masters oraz graficy z caøego
wiata postanowili si podzieli swoj pasj korzystania z programu Painter i przygotowali 20 krótkich
filmów przedstawiaj cych tajniki programu Painter.
„Program Painter 12 zapewnia stopie realizmu artystycznego, który o ywia moje obiekty i pomysøy,
dzi ki czemu moje prace s rozpoznawalne” — mówi Mike Thompson, grafik i artysta tworz cy w stylu
urban art. „Moja profesjonalna kariera zale y od p dzli programu Painter oraz realizmu i oszcz dno ci
czasu zapewnianych przez jego narz dzia”. Aby obejrze galeri prac Mike’a Thompsona, odwied
stron www.miketartworks.com.
„Przeprojektowany interfejs jest udoskonalony i øatwiejszy w obsøudze. Je li lubisz malowa , program
Painter to aplikacja dla Ciebie” — mówi Cher Threinen-Pendarvis, plastyczka, autorka opracowa i
nauczycielka. „P dzle prawdziwej akwareli pozwalaj mi malowa realistycznymi, naturalnymi
poci gni ciami, a mieszanie farb i tekstury s tak wietne, jak nigdy wcze niej”. Aby dowiedzie si
wi cej o pracach Cher Threinen-Pendarvis, odwied stron www.pendarvis-studios.com.

Na stronie http://www.corel.com/20things mo na obejrze kolekcj ulubionych technik malarskich
przygotowan przez grup Painter Masters w programie Corel Painter.
Dost pno
Program Corel Painter 12 jest obecnie dost pny w wersji angielskiej w sugerowanej cenie detalicznej
€418,80 za wersj peøn i €214.80 za uaktualnienie (obydwie ceny zawieraj podatek VAT).
Elektroniczne wersje programu do pobrania s dost pne w witrynie www.corel.com. Wersje programu w
pudeøku zostan udost pnione globalnym partnerom handlowym firmy Corel w maju. Dost pne s
równie wersje komercyjne i akademickie w postaci licencji wielostanowiskowych.
Kolejne wersje j zykowe programu Corel Painter 12 (francuska, wøoska i niemiecka) zostan
udost pnione do sprzeda y w Europie jeszcze w tym roku. Klienci, którzy zakupi peøn lub uaktualnion
wersj angielsk programu Painter 12 b d uprawnieni do bezpøatnego pobrania zlokalizowanej wersji
programu Painter 12 (francuskiej, wøoskiej lub niemieckiej) wkrótce po jej udost pnieniu. Aby uzyska
wi cej informacji na temat procedury zmiany wersji j zykowej, odwied nasz witryn internetow pod
adresem www.corel.com/painter.
Aby uzyska szczegóøow list nowych i ulepszonych funkcji w programie Corel Painter 12 oraz pobra
bezpøatn , w peøni funkcjonaln wersj próbn programu, odwied stron www.corel.com/painter.
Materiaøy dla prasy i blogerów
Wi cej materiaøów dotycz cych programu Corel Painter 12, w tym materiaøy dla recenzentów, obrazki i
filmy, mo na znale

w witrynie www.corel.co.uk/newsroom.

Doø cz do spoøeczno ci programu Painter


Doø cz do u ytkowników programu Corel Painter w portalu Facebook pod adresem
www.facebook.com/corelpainter




led aktualno ci w Twitterze: @CorelPainter www.twitter.com/corelpainter
Doø cz do spoøeczno ci witryny Painter Factory www.painterfactory.com

---Koniec--Informacje o firmie Corel
Firma Corel to jeden z wiod cych producentów oprogramowania na wiecie. Z naszych produktów
korzysta ponad 100 milionów aktywnych u ytkowników w 75 krajach. Tworzymy programy, które
pomagaj realizowa pomysøy i dzieli si nimi w ekscytuj cy, twórczy i przekonuj cy sposób. Przez lata
dziaøalno ci firma zdobyøa uznanie dzi ki dostarczaniu innowacyjnych, godnych zaufania produktów,

które s øatwe do opanowania i obsøugi oraz pomagaj w zwi kszaniu produktywno ci. Firma Corel
zostaøa uhonorowana setkami nagród bran owych, przyznanych za innowacyjno , jako

i warto

oprogramowania.
Oferta nagradzanych produktów firmy Corel obejmuje popularne i znane na caøym wiecie
oprogramowanie, takie jak CorelDRAW®, Corel® Painter™, Corel DESIGNER®, Corel® PaintShop
Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office, WinZip® oraz Corel®
Digital Studio™.
© 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrze one. Corel, logo Corel i Corel Balloon, Corel PDF Fusion, Corel
DESIGNER, CorelDRAW, Digital Studio, PaintShop Photo, Painter, VideoStudio, WordPerfect, WinDVD i WinZip s
znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation i/lub jej firm zale nych.
Pozostaøe nazwy produktów oraz wszelkie wymienione zastrze one i niezastrze one znaki towarowe zostaøy u yte
tylko w celu identyfikacji produktów i nale

do ich wøa cicieli.

Informacja dla prasy:
Aby dowiedzie si wi cej na temat oprogramowania Corel Painter 12 lub porozmawia z czøonkiem
zespoøu produktu, prosimy o kontakt:
Tim Schade
Dyrektor ds. PR na region EMEA
tim.schade@corel.com
Tel.: +44 (0) 1628 589849

