Casestudy

Ronaldo Regel
2D-illustrator bij Tortuga Studios

Het publiek geniet
dankzij CorelDRAW®
Graphics Suite
Ronaldo Regel werkt als ontwerper en ontwikkelt
complexe figuren en scenario's voor een animatieserie
op televisie. Hij is verantwoordelijk voor het maken van
zeer gedetailleerde vectortekeningen van de figuren,
zodat het productieproces kan worden gestroomlijnd
en het werk van de animatoren van de serie wordt
vereenvoudigd.
Ronaldo gebruikt CorelDRAW Graphics Suite al 14 jaar.
De flexibiliteit en creatieve kracht van de suite, die alle
vereiste tools bevat en een ideale workflow mogelijk
maakt, geven hem de middelen in handen om
doelmatig volledige en complexe ontwerpen te maken.
En dat alles in de professionele kwaliteit die onmisbaar
is voor animatoren.

Professionele kwaliteit kan snel en eenvoudig
worden bereikt
CorelDRAW was het eerste vectorprogramma dat Ronaldo kon
aanleren en sindsdien heeft hij nooit meer iets anders gebruikt. “Ik
heb Adobe Illustrator geprobeerd voor vectorontwerpen, maar ik
gebruik dat liever niet”, aldus Ronaldo. “Ik ben blij met wat
CorelDRAW te bieden heeft en hoe het me helpt om mijn
conceptschetsen om te zetten in werkelijkheid. Het Béziergereedschap is met name effectief voor het maken van gedetailleerde
lijntekeningen, maar ik maak ook gebruik van de basisvormen, het
Transparantiegereedschap en het Contourgereedschap om de visuele
impact te bereiken waarnaar ik op zoek ben", voegt Ronaldo toe.
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Een ander element van CorelDRAW Graphics Suite waarbij Ronaldo
echt baat heeft zijn de uitgebreide leermiddelen, waaronder vijf uur
aan trainingsvideo's, hints op video en tips en inzichten van de
kenners. Hiermee kon hij zijn techniek aanscherpen en leren hoe hij de
gereedschappen die vereist zijn voor het type werk dat hij doet, kon
aanpassen.

“CorelDRAW biedt de geoptimaliseerde
workflow en de veelzijdigheid die ik
nodig heb, plus intuïtieve
gereedschappen en een eenvoudige
interface, waardoor de suite zo
gebruiksvriendelijk is.”
Ronaldo Regel

“Snelheid en doelmatigheid bij het voltooien van
projecten zijn essentieel voor het leveren van een
kwaliteitsproduct”, zo vervolgt hij. “CorelDRAW biedt de
geoptimaliseerde workflow en de veelzijdigheid die ik
nodig heb, plus intuïtieve gereedschappen en een
eenvoudige interface, waardoor de suite zo
gebruiksvriendelijk is. En dat is allemaal belangrijk bij het
werken met strakke productiedeadlines.”

Elk project begint met een schets voordat de creatieve transformatie in CorelDRAW Graphics Suite begint.

Een complex ontwerp is
eenvoudiger met CorelDRAW
In de loop der jaren heeft Ronaldo aan een groot
aantal animatieseries gewerkt, waaronder een
serie voor The History Channel met de naam
'History Drink'. Deze serie was gericht op een
publiek van alle leeftijden en bestond uit
bekende historische figuren die een babbeltje
maken tijdens een drankje.
“Projecten zoals deze beginnen bij het online
onderzoek doen naar elke figuur en het
ontwikkelen van een schets met schildersoftware.
Als de schets of het concept is goedgekeurd door
de klant, importeer ik deze in CorelDRAW om de
uiteindelijke illustratie voor animatie te maken”,
legt Ronaldo uit. “Ik gebruik het Béziergereedschap om de lijntekening te maken en de
details in te vullen. Als ik tevreden ben met het
resultaat, begin ik met het toevoegen van de
kleur. Voor het History Drink-project waren de
figuren gebaseerd op echte historische personen.
Ze moesten dus heel nauwkeurig worden
getekend en de details moesten kloppen.”
De History Drink-serie van History Channel was gebaseerd op echte historische figuren, die elk werden

Als een figuur eenmaal is voltooid, werkt
ontworpen met CorelDRAW.
Ronaldo aan de verschillende
mogelijkheden die de suite me biedt. Het is altijd mijn eerste keuze
gezichtsuitdrukkingen en hand- en armgebaren, zodat de
voor het ontwikkelen van figuren voor animatie, en trouwens voor
animatieafdeling zijn figuur verder tot leven kan brengen. “Het klinkt
alles wat ik maak.”
misschien als een heel eenvoudig proces, maar het duurt meestal zes
uur om één figuur af te ronden”, zegt Ronaldo. “Veel van de series
waaraan ik werk hebben veel figuren, dus je kunt je nauwelijks
voorstellen hoeveel uur ik met CorelDRAW werk.”

De tools die voor elke ontwerper
onmisbaar zijn
Ronaldo weet als geen ander dat waar het op ontwerpen als vak
aankomt, de software het grote verschil kan maken voor de kwaliteit
van het werk en de mogelijkheden om, probleemloos en doelmatig,
het gewenste creatieve resultaat te behalen.
Volgens Ronaldo “is CorelDRAW het beste vectorprogramma op de
markt. Ik ben dol op de veelzijdigheid en flexibiliteit en de

Met de gereedschappen voor vectorvormen kunt u probleemloos creëren.

Meer informatie
U kunt zeer gedetailleerde lijntekeningen maken met de precisie van het Bézier-gereedschap
en de andere gereedschappen.
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