
Jak wprawić w zachwyt odbiorców, 
wykorzystując możliwości pakietu  

®CorelDRAW  Graphics Suite
Ronaldo Regel jest projektantem tworzącym 
skomplikowane postacie i scenariusze do animowanego 
serialu telewizyjnego. Jest odpowiedzialny za 
przygotowywanie bardzo szczegółowych rysunków 
wektorowych przedstawiających postacie w celu 
usprawnienia procesu produkcji i ułatwienia zadania 
animatorom pracującym nad serialem.

Ronaldo korzysta z pakietu CorelDRAW Graphics Suite 
od 14 lat. Elastyczność pakietu i jego możliwości 
pozwalają na efektywną pracę nad złożonymi 
projektami i uzyskanie wysokiej jakości wymaganej 
przez animatorów.
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Analiza przypadku

Ronaldo Regel

„CorelDRAW umożliwia zoptymalizowanie
toku pracy i zapewnia wszechstronność,
jakiej oczekuję, a intuicyjne narzędzia
i prosty interfejs ułatwiają obsługę”.

Ronaldo Regel

Twórca projektów 2D, Tortuga Studios

Profesjonalna jakość, którą szybko i łatwo 
uzyskać
CorelDRAW był pierwszym programem do tworzenia grafiki 
wektorowej, który Ronaldo opanował, i od tego czasu jest mu wierny. 
„Próbowałem przygotowywać projekty grafiki wektorowej w programie 
Adobe Illustrator, ale nie lubię na nim pracować” — mówi Ronaldo. 
„Podobają mi się funkcje dostępne w programie 
CorelDRAW i to, w jaki sposób pomagają mi nadać 
kształt szkicom koncepcyjnym. Narzędzie Krzywe 
Béziera jest szczególnie przydatne podczas tworzenia 
precyzyjnych szkiców, ale chcąc uzyskać odpowiedni 
efekt wizualny korzystam też z podstawowych 
kształtów, narzędzi do tworzenia przezroczystości 
i obwiedni” — dodaje Ronaldo.

„Duża szybkość i efektywność pracy idzie w tym 
wypadku w parze z uzyskiwaniem produktu wysokiej 
jakości” — kontynuuje. „CorelDRAW umożliwia 
zoptymalizowanie toku pracy i oferuje 
wszechstronność, jakiej oczekuję, a intuicyjne narzędzia 
i prosty interfejs ułatwiają obsługę. Wszystko to ma 
znaczenie w przypadku napiętych terminów”.

Zdaniem Ronaldo w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite bardzo 
pomocne są też wszechstronne materiały do nauki, w tym ponad pięć 
godzin szkoleniowych filmów wideo, podpowiedzi, a także wskazówki 
i porady ekspertów. Te materiały pomogły mu udoskonalić stosowane 
techniki, z nich dowiedział się też, jak dostosować narzędzia do typu 
swojej pracy.

Każdy projekt rozpoczyna się od szkicu, dopiero potem przychodzi czas na twórczą pracę z pakietem
CorelDRAW Graphics Suite.
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Twórz szczegółowe szkice, korzystając z precyzyjnych krzywych Béziera i innych narzędzi.

Dzięki narzędziom do kształtowania grafiki wektorowej można być pewnym
uzyskanych wyników.

Dowiedz się więcej
Subskrybuj nasz biuletyn, aby otrzymywać oferty specjalne, 
aktualności, informacje o wydarzeniach, przydatne wskazówki 
i samouczki. Odwiedź witrynę www.coreldraw.com.
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Pakiet CorelDRAW — łatwość 
tworzenia skomplikowanych 
projektów
Przez wiele lat Ronaldo pracował przy 
opracowywaniu wielu seriali animowanych, między 
innymi serii dla kanału historycznego zatytułowanej 
„History Drink”. Była ona skierowana do odbiorców 
w różnym wieku, a jej bohaterami były sławne 
osoby z różnych okresów historycznych, 
prowadzące dyskusje przy drinku. 

„Takie projekty rozpoczyna się od wyszukiwania 
w Internecie informacji o postaci i sporządzeniu 
szkicu z użyciem programu do malowania. Po 
zatwierdzeniu przez klienta szkicu lub koncepcji 
wprowadzam je do pakietu CorelDRAW, aby 
opracować ostateczny projekt do wykorzystania 
w animacji” — wyjaśnia Ronaldo. „Używając 
narzędzia Krzywe Béziera, tworzę szkic i dodaję 
detale. Po uzyskaniu satysfakcjonującego efektu 
zaczynam wypełniać szkic kolorami. Gdy 
pracowałem nad serialem pt. „History Drink” 
miałem świadomość, że dokładne odtworzenie 
szczegółów każdej postaci historycznej jest kwestią 
kluczową”.

Po ukończeniu pracy nad postacią Ronaldo dopracowuje jej mimikę 
i gesty, dzięki czemu animatorzy mają ułatwione zadanie polegające na 
ożywieniu postaci. „To może się wydawać proste, jednak opracowanie 
jednej postaci zazwyczaj zajmuje około sześciu godzin” — mówi 
Ronaldo. „W wielu serialach, dla których projektuję, występuje kilka 
postaci, dlatego korzystam z programu CorelDRAW przez wiele godzin”.

Narzędzia, których potrzebuje każdy 
projektant
Ronald lepiej niż ktokolwiek inny wie, że w profesjonalnym 
projektowaniu oprogramowanie odgrywa ogromną rolę, gdyż zwiększa 
efektywność i daje pewność uzyskania kreatywnych efektów o wysokiej 
jakości. 

Jak twierdzi Ronaldo: „CorelDRAW to najlepszy program do tworzenia 
grafiki wektorowej, jaki istnieje. Uwielbiam go za wszechstronność 

i elastyczność. To bez dwóch zdań najlepsze oprogramowanie do 
projektowania postaci na potrzeby animacji, a w zasadzie sprawdza się 
prawie we wszystkim, czym się zajmuję”.

W serialu „History Drink” emitowanym na kanale historycznym prezentowanych jest wiele prawdziwych postaci, a każda
z nich została zaprojektowana w pakiecie CorelDRAW.
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