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                                               (partea I)

Cum sa desenezi in Photo Paint

Carte realizata de:



Cum sa desenezi in Corel Photo Paint, fara sa sti nici o 
boaba!

Ai vrea sa faci si tu desene de arta digitala, dar nu sti cum? Nu cunosti nici un 
program? Atunci ai nimerit bine aici! Te voi invata pas cu pas cum sa folosesti 
Corel Photo Paint 9, de la cele mai simple figuri, pana la desene complexe. Dar 
pentru asta, iti mai trebuie ceva: Rabdare, ...multa rabdare.

Corel Photo Paint 9 este un program foarte complex, pentru invatarea lui exista 
carti foarte groase. Nu voi puea cuprinde in aceasta carte electronica atat cat 
scrie in cartile de Corel. Insa vei gasi suficiente tutoriale, unele dintre ele fiind 
tutoriale care nu le vei prea gasi in cartile clasice. Te mai asigur ca cu ce vei afla 
aici, iti vei putea impresiona prietenii :) 

Si acum sa lasam vorbele si sa trecem la treaba! Ce trebuie sa sti despre Corel 
Photo Paint?
 •Corel Photo Paint este un editor de imagini bitmap, ce rivalizeaza cu Adobe 
Photoshop iin ceea ce priveste puterea de a crea imagini picturale. 
 •Mai poate fi folosit si pentru editarea sau scanarea fotografiilor, pentru 
aplicarea accesoriilor de filtrare in scopul obtinerii de efecte speciale sau pentru 
alte functii de editare a imaginilor.

1. Sa ne acomodam cu mediul de lucru din Photo Paint
   

Pentru inceput sa aruncam o privire generala asupra mediului din Photo Paint. 
Ca si la alte programe, si la Photo Paint, pentru a incepe un desen nou, 
selectam din meniu comanda File -> New, sau apasam pe iconul acesta:

Pentru a deschide un desen, o imagine care poate fi si cu extensia .jpg, 
.gif,.bmp, selectam File -> Open sau click pe iconul acesta:

Cand vom da comanda New, atunci va apare mai intai casuta aceasta:
2
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In aceasta casuta se regleaza parametrii foii de desen. Insa acesti parametrii 
se pot modifica si ulterior, ori de cate ori vrem. Asa ca se poate apasa OK. In 
urmatoarea etapa va aparea foaia de desen. 

Pe pagina urmatoare avem mediul din Corel Photo Paint 9. Pe parcursul 
cartii vom vedea impreuna fiecare din cele indicate cu sageti la ce foloseste. 
Momentan e de ajuns sa cunoastem doar zonele de lucru ale programului. 

Bara de instrumente  contine instrumentele de lucru pe care le vom folosi in 
desenele noastre. 

Unele instrumente au mai multe tipuri. In cazul acesta, cand apasam pe un 
instrument, apare un meniu exploziv, cu toate tipurile acelui instrument.

In bara de proprietati  sunt grupate toate proprietatile si parametrii 
instrumentului selectat in acel moment. De exeplu, daca selectam pensula, in 
bara de proprietati apare o lista cu stilurile pensulei, si marimea urmei lasate de 
pensula. Bara de proprietati iti permite sa faci rapid modificari importante sau 
reglaje fine asupra oricarui instrument pe care il utilizezi. Dar si acestea le vom 
trata mai in amanunte la vremea lor.  

Meniul de sus este compus din File, Edit, care sunt comune mai tuturor 
programelor. Asa ca pe ele nu voi insista. Vom studia mai mult si mai 
aprofundat celelalte optiuni ale meniului, care sunt proprii Photo Paint. Nu are 
rost sa iti spun de pe acuma toate cate sunt si ce fac, ca oricum, nu le poti tine 
minte:)  Le vom studia la capitolul corespunzator.3
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2.Incepem sa desenam
Folosirea instrumentelor Paint Tool, Effect Tool, Clone Tool si Image Sprayer 

Tool

2.1.Folosirea pensulei si a culorilor  

Cele mai simple desene se fac cu ajutorul pensulei(Paint tool). Aceasta 
pensula functioneaza exact  ca si pensula din programul Paint. Din bara de 
instrumente se selecteaza Paint tool, adica pensula. In dreapta paginii avem 
paleta de culori. De acolo cu click stanga ne vom alege o culoare. Asta e tot! 
Acum putem desena pe plansa. Si putem schimba culoarea oricand, cu un nou 
click pe alta culoare.

ATENTIE! Din prea mare graba, exista tentatia de a folosi doar culorile care 
se vad pe paleta de baza, chiar daca printre ele nu este si culoarea pe care o 
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doresti.

Cu un click pe butonul de jos, se poate derula toata paleta de culori:

Dupa ce am selectat 
instrumentul Paint Tool, a aparut 
sus, bara lui de proprietati. La 
inceput, poate te va speria sa 
vezi atatea comenzi, insa ai sa 
vezi ca de fapt toate sunt logice 

si nu sunt greu de folosit. 
Primul meniu din bara de 
proprietati este modul pensulei.

Dupa cum se vede mai sus, pensula are mai multe moduri. Pentru inceput, 
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cel mai bine e sa ne jucam cu toate modurile, ca sa ne obisnuim cu ele.  Dupa 
cum se observa, fiecare mod  de paint tool, imita un instrument de desen din 
realitate. In Corel Photo Paint e ca si cum le-ai avea pe toate langa tine, si nu iti 
trebuie talent sa le folosesti.

Dupa cum poate ai observat, fiecare pensula desena cu o anumita 
dimensiune a urmei, si cu o anumita forma. In continuare vom vedea cum putem 
schimba forma urmei pensulei si marimea ei. Acestea se schimiba tot din bara 
de proprietati:

2.2.Instrumentul Effect Tool

Instrumentul Effect este utilizat pentru a murdari, a altera contrastul sau 
stralucirea, sau pentru a schimba nuanta. Mai poate fi utilizat si pentru a “sterge 
cu buretele”, a nuanta, a amesteca, a accentua, sau a reduce claritatea 
imaginilor. Acest instrument se utilizeaza la fel ca pe o pensula.  

Si Effect Tool, are mai multe moduri, care au efecte diferite asupra 
desenelor. In continuare, dupa o captura cu modurile Effect Tool, vom 
exemplifica pe cateva. Instrumentul Effect il vom aplica pe un desen realizat cu 
Paint tool, desen in doua exemplare:
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                                                         Effect tool

Primul tip pe care il selectam este smear. Aceasta combina culorile, asa 
cum cu o pensula se combina mai multe culori pe un desen sau pe o paleta. 
Deci Corel Photo Paint, poate transforma un anti-talent la desen, intr-un 
grafician excelent:

Smudge creeaza un efect de estompare a imaginii. Semai poate folosi si 
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penrtu a crea efectul unui geam opac.

Brightness mareste luminozitatea in zona unde se aplica.

2.3.Instrumentul Clone Tool
Instrumentul Clone este unul cu rol hotarator in Photo Paint. De aceea, 

asupra acestui instrument vom insista mai mult. Dupa cum spune numele, cu 
acest instrument “clonezi” o figura, o copiezi exact cum este , in alt loc. Poti sa 
clonezi o figura intreaga, sau numai o parte din ea.  

Clone Tool se selecteaza din meniul exploziv de la Paint tool. In figura de mai 
jos este bara de proprietati Clone tool si meniul exploziv cu modurile:

Sa si trecem la un exemplu simplu de folosire a instrumentului Clone tool. Cu 
Paint tool am trasat niste linii, un simplu desen, iar cu Clone tool vom crea o 
copie a primei figuri. Pentru aceasta vom selecta de la moduri, clone. Clone 
este de fapt si modul implicit.

Dupa selectarea instrumentului Clone, se face click stanga, pe figura pe care 
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doresti sa o clonezi. In acel loc va aparea crucea. In locul unde vrei sa 
desenezi, apasa click stanga. Va aparea un cerc, pe care daca il misti, se va 
misca in paralel cu el si crucea, iar desenul peste care trece crucea, se va 
reproduce fidel: 

Un alt exemplu de copiere a unei portiuni de imagine cu clone tool:

Dupa cum se vede, in imaginea de mai sus am creat inca o nava spatiala, 
clonand-o pe cea existenta. Si prin acest procedeu se poate crea nu una, ci o 
flota intreaga de nave! Atatea nave cate vrei. 

Un alt exemplu de folosire a instrumentului Clone este eliminarea unei figuri 
dintr-o poza.  In exemplul urmator, am folosit doua imagini, penrtu a intelege 

9



mai bine in ce consta eliminarea unor figuri sau elemente din poza. Poza din 
stanga este poza martor, adica cea originala. Din aceasta poza, dorim sa 

eliminam omuletul de jos, si samburii negri. Pentru aceasta, va trebui sa 
acoperim figurinele cu aceleasi culori ca si peisajul de langa ele. In cazul nostru, 
acesta e fondul de culoare albastra si umbra farfuriei. 

Etapele eliminarii unei figuri:
1. Se face click dreapta pe o zona din peisaj, cu care sa acoperim figura.
2. Se apasa click stanga pe figura care dorim sa o eliminam. 
3. Vom misca mouseul cu atentie, astfel incat toata figura sa fie acoperita, 

dar sa nu se vada o discontinuitate in imaginea de fond. 

ATENTIE! Acest procedeu functioneaza in cazul cand elementele pe care 
dorim sa le eliminam au o pondere mica in imagine. In cazul cand avem un 
element care ocupa toata imaginea, acest procedeu nu mai este recomandat.

Celelalte moduri de Clone Tool sunt moduri artistice, nu sunt asa importante 
si nici des folosite. 

 Insa un mod important e Clone from Saved. Cu acest mod, instrumentul 
Clone devine o radiera, insa o radiera selectiva. Cu instrumentul Clone selectat 
pe  Clone from Saved, acesta va sterge doar ceea ce am desenat cu modul 
Clone tool. 

  In exemplul de pe pagina urmatoare, avem o figura copiata cu clone tool in 
poza martor, iar in cea din dreapta, dorim sa stergem ce am desenat mai 
inainte.
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  Aceasta radiera este selectiva, ea va sterge doar desenul realizat cu Clone 
Tool.

2.4.Instrumentul Image Sprayer Tool

Instrumentul Image Sprayer iti permite sa desenezi cu obiecte.  Il poti 
folosi pentru anumite efecte artistice in poza.

In bara de proprietati a instrumentului Image Sprayer, este o lista cu 
modurile sale. Acestea sunt diferite figuri:

Dupa ce se selecteaza un 
mod, cat timp se tine degetul 
apasat pe butonul stanga al 
mouse-ului, atata timp se vor crea 
imaginile modului respectiv. 

Inmaginile diverselor 
moduri:
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Si iata cateva desene realizate cu Image Sprayer Tool

Crearea unei imagini cu fluturi

1.Se deschide o poza, fie in format 
.bmp, fie in format .jpg, sau altele.

2.Se selecteaza Image Sprayer 
Tool, iar la bara de proprietati se selec-
teaza modul Buterfly. 

3.Avand modul Buterfly selectat, nu 
ne mai ramane decat sa punem fluturi 
unde dorim, si cati dorim.

De asemenea, tot din bara de 
proprietati, putem regla si dimensiunea 
fluturelui. Dar noua dimensionare se va 
aplica doar urmatoarei figuri, nu si celor de 
dinainte de redimensionare.

3.Stergerea si decuparea unei portiuni dintr-o imagine
Utilizarea instrumentelor Eraser tool si Deskew crop tool

Instrumentul Eraser(Radiera) este intocmai ca o radiera clasica, o 
radiera care sterge informatiile imaginii plasate dedesubt si le inlocuieste cu 
culoarea de fundal. Executarea unui dublu click pe instrumentul Eraser, 
determina stergerea intregii zone de imagine. Meniul exploziv Eraser, mai 
contine si Color replacer(inlocuitor de culoare) si instrumentul Local 
Undo(anulare locala).
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3.1.Eraser tool este intocmai ca o radiera care sterge imaginea curenta, 
inlocuind-o cu culoarea hartiei. De la bara de proprietati, din meniul exploziv 
shape, se pot alege mai multe stiluri de radiera. In exemplul de mai jos se vede 
modul de a sterge al diferitelor stiluri de radiera. Imaginile vorbesc de la sine:

Mai sunt multe alte stiluri de radiera, unele artistice. Merita incercate 
toate.

3.2.Color replacer tool este o radiera care sterge selectiv. Se selecteaza 
o culoare, iar apoi instrumentul va sterge din imagine doar acela portiuni care au 
culoarea selectata. Portiunile din imagine de alta culoare decat cea selectata, 
raman intacte, oricat am da cu radiera pe ele.

 Pe pagina urmatoare am creat un exemplu de folosire al instrumentului 
Color replacer. Dupa cum se vede, aceasta radiera a sters doar portiunile de pe 
floare care erau colorate in rosu inchis, culoarea selectata.
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3.3.Crearea unei noi imagini prin decuparea unei portiuni dintr-o imagine 
existenta(instrumentul  Deskew crop)

Avem in fata imaginea aceasta:

De aici dorim sa decupam o portiune. De exemplu, vrem sa scoatem 
copilul din mijloc si sa cream cu el o imagine noua. Iata cum procedam:

1. Selectam din bara de instrumente, Deskew crop:
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2. Cu mouse-ul trasam un patrat in care sa cuprindem figura pe care 
sa o luam.

Dupa ce am terminat dreptunghiul, il mai putem ajusta. 

3. In interiorul dreptunghiului, vom da dublu click.
Apoi portiunea de imagine selectata va aparea in- 

tr-o fereastra noua. Imaginea nou aparuta o putem salva, 
separat de sursa.

Intr-un capitol viitor vom invata inca o metoda de a 
lua separat portiuni dintr-o imagine. 

4.Instrumentele Zoom si Eyedropper

Instrumentul Zoom este folosit pentru a mari sau micsora imaginea 
curenta. Cand activezi instrumentul, executand click pe butonul 

corespunzator, poti opera cu toate functiile lui, prin executarea unui click cu 
butonul din stanga pentru a mari imaginea, si cu butonul din dreapta pantru a o 
micsora. Al doilea instrument din meniul exploziv Zoom este instrumentul Hand. 
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Se utilizeaza pentru a parcurge o imagine. 

Instrumentul Eyedropper(pipeta), dupa cum ii si spune numele, iti 
permite sa iei mostre de culoare de prim plan, din imaginea digitala. 

Mentinerea tastei Ctrl apasata in timp ce iei mostre, iti va permite sa stabilesti 
culoarea selectata drept culoarea de fundal, culoarea hartiei. Dar aceasta 
comanda o vom mai relua in capitolul urmator. 

5.Figuri geometrice simple
Instrumentele Rectangle, Ellipse, Polygon, Line. Umplerea obiectelor cu 

Fill tool. Lucrul cu culorile.

Daca pana acuma ai desenat cu Paint Tool, in care desenai cu mana 
libera, iata ca acuma vom crea niste desene cu instrumente de precizie mai 
mare. 

Instrumentele de la stanga la drepata: Rectangle tool, Ellipse tool, Polygon tool, Line tool.

 5.1.Rectangle si Ellipse  Tool
Sa  incepem asadar cu niste instrumente simple de utilizat. Rectangle 

Tool. Acesta realizeaza dreptunghiuri. Se executa click stanga in punctul de 
unde vrei sa porneasca dreptunghiul, si tragi dreptunghiul cu mouse-ul, pana la 
dimen-siunile dorite.

Ellipse Tool functioneaza la fel ca Rectangle tool. Se pot desena cu el 
cercuri sau elipse. 

In bara de proprietati a instrumentelor Rectangle si Ellipse, este coman-
da Disable fill(butonul selectat cu mouseul). Acest buton permite crearea de 
figuri pline, sau contururi.

5.2.Polygon tool
Cu acest instrument poti sa desenezi poligoane de orice fel, de oricate 

laturi. La apasarea unui click stanga, porneste din puncul apasat, o latura. 
Aceasta latura se prelungeste pana cand lasi butonul din stanga al mouseului. 
Desenara figurii se termina la apasarea unui dublu click.
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Line Tool e simplu de folosit. Din bara de proprietati se regleaza 
grosimea. 

5.3.Fill tool si lucrul cu culorile
Instrumentul Fill umple zonele selectate, cu conditia sa fie zone inchise. 

De exemplu, cu Fill tool se pot umple contururile figurilor realizate  cu 
intstrumentele Rectangle, Ellipse si Polygon. Si tot cu Fill Tool se poate schimba 
si culoarea background-ului.

Instrumentul Fill si bara de proprietati al acestuia.

Alegerea stilului de umplere, se face apasand una din prinele 4 iconuri 
de la bara de proprietati. Fiecare icon reprezinta cate un stil de umplere. 
Culoarea de umplere se face de la comanda Edit Fill, tot din bara de proprietati.

Solid fill va umple figura cu o singura culoare, uniform. Culoarea se 
selecteaza apasand pe Edit Fill.

Fountain Fill va executa o umplere graduala. Umplerea poate fi din 
nuante ale aceleiasi culori(de al deschis la inchis, sau invers), sau din 
doua sau mai multe culori care se intrepatrund.  Pentru setarea modului 

de umplere si a culorilor se apasa pe Edit Fill. 
   La apasarea butonului Edit Fill, a aparea aceasta castua:
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Exista mai multe tipuri de umplere: linerara, conica, patrata, radiala. Tipul 
de umplere se seteaza din meniul derulant Type. Culorile care sa se 
intrepatrunda se selecteaza de la rubrica Color Blend. 

Punctul median(midpoint) este locul in care culorile se amesteca iin 
proportia maxima. Intr-o umplere graduata cu galben si rosu, in punctul median, 
culorile sunt amestecate in proportie de 50% fiecare, culoarea rezultata fiind un 
portocaliu. Inca nu esti convins ce este punctul median?Poate exemplul de mai 
jos te va ajuta. In aceasta figura sunt cate 3 cercuri, fiecare rand de carcuri 
avand alt tip de umplere graduata. Si la fiecare dintre cele 3 cercuri dintr-un 
rand, difera pozitia paunctului median.

Banda marginala se refera la distanta dintre marginile figurii si punctu in 
care incepe umplerea graduata. Cu alte cuvinte, poti avea o culoare uniforma la 
marginea figurii si o umplere graduala spre centru, sau poti avea o culoare 
uniforma intr-o parte a obiectului si o umplere graduala in cealalta parte. 
Reglarea benzii marginale se face tot in casuta de dialog Fountain fill, in casuta 
unde este un preview al umplerii create. Acolo pur si simplu misti cu mouse-ul 
imaginea pentru a o face cum doresti.

Bitmap fill umple figurile cu diferite imagini bitmap. Poti sa alegi o 
imagine din lista de imagini predefinite, sau poti sa adaugi in lista o 

imagine creata de tine.
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Texture fill este oarecum asemanatoare cu bitmap fill. Imaginile de 
fundal cu care se umple obiectul sunt foarte complexe, si ai o lista lunga 

de unde sa alegi. 

Mai jos este un exemplu de patrat umplut cu bitmap fill si altul umplut cu 
texture fill.

5.4.Lucrul cu culorile
In coltul din dreapta-jos a programului Photo Paint, apar trei casute cu 

niste culori care sunt folosite in acest moment. 

Culoarea aflata in casuta de la Paint reprezinta culoarea cu care se fac 
contururile figurilor, sau cu care deseneaza Paint tool. Aceasta se selecteaza 
printr-un click-stanga de pe o culoare din paleta de culori. 

Culoarea din mijloc: Paper, este culoarea “hartiei”, a plansei de lucru. 
Culoarea implicita este alba. Schimbarea culorii hartiei se face tinand apasata 
tasta Ctrl, in timp ce se executa un click stanga pe o culoare din paleta de culori. 
Schimbarea culorii hartiei se mai poate face si tinand apasat butonul Ctrl, in timp 
ce luam mostre de culoare cu Eyegropper. Dar dupa ce schimbam culoarea 
hartiei, efectul va fi vizibilnumai daca aplicam o stergere cu radiera. 

Culoarea aflata in casuta din dreapta, de la Fill, este culoarea cu care se 
umple figurile. Aceasta se selecteaza apasand click dreapta pe o culoare din 
paleta de culori. 

6.Mastile PhotoPaint
Sa zicem ca avem urmatoarea imagine(Cea de pe pagina cealalta). Am 

dori sa coloram in galben toata suprafata din exteriorul furnzei, insa fara sa 
ajungem din greseala cu pensula(Paint tool) si in interiorul frunzei. 

Ar trebui sa definim o portiune de imagine, care sa nu permita “pensulei” 
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sa o coloreze, indiferent de cate ori dam cu pensula acolo. 

 
1.In ajutorul nostru, Photo Paint vine cu instrumentele de mascare. Cum 

vom folosi masca? In bara de instrumente, exista butonul Mask Tool:

2.Din meniul exploziv Mask tool, selectam Mask brush tool. Vom 
constata ca acest instrument functioneaza ca si Paint tool, insa nu deseneaza, 
ci creeaza masti. Cu  Mask brush tool vom delimita zonele de pe marginea 
frunzei, unde nu dorim sa ajunga Paint tool:

3.dupa cum se vede, zona mascata este delimitata de o linie speciala. 
Acuma trebuie sa setam masca, astfel incat sa nu se poata desena in interiorul 
ei. Aceasta o facem de la un buton din bara de proprietati, si anume: Invert 
mask.

Bara de proprietati a instrumentului Mask(sus) si butonul Invert mask(jos)

4.Dupa apasarea butonului Invert Mask, voom putea colora linistiti zona 
din exteriorul frunzei:
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5.Dupa ce am terminat de colorat in jurul frunzei si nu mai avem nevoie 
de masca, o putem dezactiva cu butonul Remove Mask:

Dar putem proteja, tot ;la fel de bine si zona din exteriorul mastii. In acest 
exemplu,  voom  stropi  cu  pete  de  culoare,  interiorul  etichetei.  Nu  dorim  sa 
ajunga  petele  de  culoare  si  dincolo  de  eticheta.  Pentru  aceasta  mascam 
eticheta, insa nu ii aplicam comanda Invert mask. In acest fel, nici un pixel din 
exteriorul mastii nu va fi colorat:
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Din acest exemplu simlu, am observat ca o masca este un tipar care 
permite sa modifici anumite zone ale unei imagini digitale, fara a afecta restul 
acesteia. Dupa ce aplicam o masca, imaginea este impartita in doua zone: zona 
selectata  si  zona  protejata.  Zona  in  care  este  aplicata  masca  este  zona 
selectata.  Orice  modificare  adusa  zonei  selectate  afecteaza  numai  aceea 
suprafata.  Restul  ramane protejat.  De asemenea,  se poate crea o masca si 
aplica  butonul  de  inversare  a  mastilor(Invert  mask).  Prin  aceasta  comanda, 
zona care era inainte protejata, devine acum zona selectata pentru editare,si 
invers.

 
O masca poate fi definita folosind forma unei portiuni de imagine, sau 

culoarea unei portiuni de imagine. Pana acuma am vazut cum se poate defini o 
masca folosind forma unei portiuni de imagine. De asemenea putem masca si 
folosind culoarea unei portiuni de imagine. Pentru aceasta avem instrumentul 
Magic Wand Mask Tool. Se gaseste in cadrul meniului exploziv Mask Tool:

La executarea unui click-stanga pe o portiune de imagine, instrumentul 
Magic Wand va masca toata portiunea de imagine care are aceeasi culoare ca 
si zona unde s-a executat click-ul:

Comanda Mask Overlay:

Uneori, cand cream masti mai complexe, este util sa vedem doar selectia 
mastii. Prin comanda Mask Overlay, intreaga imagine(mai putin zona mascata) 
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va fi acoperita de o nuanta de  rosu. 

Se poate activa sau dezactiva aceasta optiune, fara a afecta in vreun fel 
imaginea propriu-zisa.

Pentru mascare avem mai multe comenzi. Iata meniul:

modul  normal  este  cel  implicit.  Comanda Additive   iti  permite  sa mai 
adaugi la masca existenta. Comanda Subbstractive iti permite sa stergi portiuni 
din zona mascata. 

Comanda  XOR  permite  crearea  mai  multor  masti  separte  intre  ele. 
Folosind comanda XOR, se pot creea desene artistice de efect, cum ar fi cele 
de pe pagina urmatoare. 

Salvarea mastilor se poate face, prin comanda save din meniul mask – 
save to disk. Extensia unei masti este .psd, .cpt, .tga
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desene realizate cu ajutorul mastilor si comenzii XOR.

7. Obiectele Photo Paint

Pana acuma,  tot  ce am desenat  a  fost  pe backgroundul  imaginii.  Un 
desen acolo ramanea unde il desenam, nu se putea muta.  De acum, vom putea 
folosi pe langa background, si alte “entitati”, pe care le putem prelucra separat 
de celelalte. Acestea poarta numele de obiecte. 

7.1.Lista cu obiecte
1.Selecteaza optiunea: Window – Dockers – Objects
2.In partea dreapta a ecranului va aparea o caseta de forma asta:
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Momentan nu avem nici un obiect pe plansa de lucru, doar background-
ul. Dar mai tarziu, cand vom avea obiecte, lista aceasta va fi indispensabila. 

7.2.Cum cream obiecte
Sa zicem ca avem acest desen:(sunt doi roboti din Star Wars) 

 
Am dori sa decupam robotul R2 din poza. Cum procedam:

1. Incadram roborul intr-o masca, asa ca in figura de mai sus.
2. Avem deasupra plansei de lucru, acest meniu:

Primele  doua  butoane  sunt  pentru  transformarea  mastilor  in  obiecte. 
Primul  buron  de  la  stanga,  va  transforma  o  masca  in  obiect,  prin  copierea 
mastii. Asa ca robotul de pe background va ramane.  Butonul din mijloc este 
pentru  transformarea  unei  masti  in  obiect,  prin  decuparea  mastii.  Sub  noul 
obiect creeat, va ramane culoarea hartiei.

Indiferent care diin aceste doua butoane le vei folosi, dupa ce vei apasa, 
se va creea un nou obiect: robotul R2. Acest obiect poate fi mutat oriunde, atat 
in  interiorul  desenului,  cat  si  in alte desene,  si  poate fi  prelucrat  separat  de 
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background si alte obiecte, fara a le influienta. De asemenea, un  obiect poate fi 
si multiplicat. 

Iata rezultatul crearii obiectelor in desenul nostru:

Dupa cum se observa, pe listra de obiecte, pe langa background, au mai 
aparut si cei 2 robotei. 

Un alt mod de a creea obiecte este prin comanda: Object(din meniu) – 
Create – New object.  

Prin comanda New Object se va aloca un spatiu necesar noului obiect. In 
acest spatiu putem sa cream un obiect folosind Paint tool, sau Image sprayer 
tool.

7.3.Importarea unui obiect sau imagini
In  exemplul  de  mai  sus,  am  creeat  un  obiect  decupandu-l  dintr-o 

imagine. Pe langa obioectele pe care le luam din imagini, Corel ne mai pune la 
dispozitie  o colectie bogata de obiecte gata facute.  Putem aduce in desenul 
nostru un obiect din colectia Corel, prin comanda import. 
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ATENTIE!  A  nu  se  confunda  importarea  unei  imagini  sau  obiect 
(comanda import) cu deschiderea unei imagini(comanda open). Prin comanda 
import se aduce un obiect sau imagine in plansa de lucru. Prin comanda open, 
se deschide o fereastra noua cu o imagine/obiect.

7.4. Operatii cu obiectele 
Executand un click pe un obiect, il vom putea muta unde dorim si il vom 

putea mari/micsora dupa caz. Executand dubli click pe obiect, il vom putea roti. 
Rotirea obiectului se face in raport cu u centru vizibil, pe care il putem muta. 
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 La   executarea  unui  click  de  trei  ori  pe  obiect,  acesta  se  va putea 
modifica in spatiul 3D:

O mica aplicatie a modificarilor 3D a obiectelor:

Avem poza unui  televizor si  o imagine pe care am vrea sa o punem 
peste ecran, ca sa para ca asta arata televizorul.
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1. Vom da click triplu pe imaginea cu valurile inspumate ale marii

2. Vom  modifica  marginile  pozei  cu  mouse-ul,  astfel  incat  sa  se 
incadreze perfect pe ecran.
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3. Iata rezultatul! Acesta este doar un exemplu simplu. 

La executarea a 4 clickuri succesive pe un obiect, acestuia i se pot aplica 
efecte de perspectiva:

Stergerea  unui  obiect  se  face  selectandu-l,  apoi  apasand  pe  tasta 
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Delete.  

7.4.Realizarea unui trucaj simplu

1.Mai  intai  sa  cautam o  imagine  de  fundal,  in  care  sa  se  “petreaca 
actiunea”:

2. Din colectia de obiecte a Corel-ului, vom importa un obiect, in cazul 
e fata, niste personaje. Comanda: File-Import-Import.
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3. Ca sa fie trucajul si mai reusit, ce ar fi sa il aducem in peisaj si pe 
robotelul R2 din Star Wars? Il vom "decupa" folosind instrumentele 
de mascare, dupa care il  vom transforma intr-un obiect.  Mutarea 
obiectului dintr-o fereastra in alta e simpla:

4. Pe langa robotel, am mai adaugat si o nava, ca sa fie desenul com-
plet:
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Daca privim mai atenti, R2 nu da senzatia ca sta pe sol, ci parca ar pluti. 
Pentru a da senzatia ca e pe sol, vom folosi niste tehnici descrise in capitolele 
urmatoare. 

Daca tu nu ai aceste poze-sursa, poti realiza trucaje si din pozele ce le 
ai. Asta a fost doar in scop demonstrativ.
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7.5. Exportul unei imagini 

Daca vom salva imaginea creata, se va salva in extensia .cpt, extensie 
specifica Corel Photo Paint. Ca sa o putem salva in extensia .jpg sau .bmp, vom 
folosi comanda Export de la file.  

Comanda este: File – Export – Export. 
Casuta de dialog de la Export ese afisata pe pagina urmatoare. 

8.Textul si lucrul cu textul

Instrumentul Text e usor de folosit. Atata doar ca un text odata creeat, 
greu mai poate fi editat ca text. Deci verifica bine ce scri!

Corel Photo Paint nu este un program destinat lucrului cu text. Daca ai 
de introdus un text  lung,  mai  bine exporti  desenul  in  format  .jpg,  pe care il 
importi intr-un program de lucru cu texte. 

                                        Instrumentul Text
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 Poti sa adaugi un text la o imagine cand acesta e scurt, ca un fel de titlu, 

pe care a il  prelucrezi artistic. 
Textului i se pot creea efecte spectaculoase folosind mastile de text. O 

masca de text e ca o masca obisnuita, dar care cuprinde literele textului. Ca si 
la orice masca,  si  masca de text  marcheaza o zona,  in cazul  nostru literele 
textului, zona in care poti sa intervii  de cate ori vrei cu paint tool. Pe pagina 
urmatiare sunt niste exemple de efecte realizate textului, folosind masca de text.

9.Lumini, umbre si transparente
 Instrumentele Object DropShadow si Object Transparency Tool

Instrumentul Object Drop Shadow creeaza umbre obiectelor, umbrele le 
putem noi ajusta cum vrem. Tot acest iinstrument creeaza si straluciri in jurul 

35



obiectelor.   Object  Transparency  Tool  ne  permite  sa  facem  obiectele 
transparente.

Exemple de folosire a instrumenului Object DropShadow:
Din acest meniu ne putem alege stilul de umbra:

Tipuri de umbra:
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Selectand  una  din  optiunile  Glow,  vom  crea  efecte  de  stralucire  a 
obiectelor.  Culoarea stralucirii o selectam executand click dreapta. Din bara de 
proprietati se poate ajusta intensitatea si marimea stralucrii. 

Pe pagina urmatoare sunt niste exempla de obiecte la care li s-a aplicat 
efectul de stralucire. 

In imaginea de mai sus, am aplicat efectul  de stralucire la 2 obiecte: 
capul fetitei, realizand o aura, si bila violet.

 Transparency  Tool  ne  va  ajuta  sa  cream  portiuni  transparente  pe 
obiecte, sau sa facem transparent obiectul intreg. 

                                  Meniul Object Transparency Tool
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Pe pagina urmatoare sunt prezentate efectele modurilor de transparenta 
comparate cu proba martor. Pentru modurile Bitmap si Texture, stilul de umplere 
se alege de la butonul Edit Fill, diin bara de proprietati. 

9.Efecte

Corel Photo Paint ne pune la dispozitie o mare varietate de efecte care 
se pot aplica obiectelor creeate. Niu voi descrie toate efectele, sunt foarte multe, 
ci  le  voi  descrie  pe acelea care  sunt  mai  importante.  Efectele  pot  fi  asupra 
obiectelor, comnenzile pentru acestea gaindu-se in meniul Effects, sau efecte 
asupra  imaginii,  a  culorilor  sau a luminozitatii,  acestea  gasindu-se in  meniul 
Image. 

38



9.1Efecte aplicate obiectelor
Efectele bidimensionale
Efectele  bidimensionale  includ:  Blur,  Contour(contur),  Edge 

detect(detectarea  marginilor),  FFT,  Offset(deplasare),  Ripple(ondulare), 
Swirl(Vartej), Tile (alaturare), User defined(definit de utilizator), Wet paint(pictura 
cu acuarele), si altele. 

Meniul derulant Effects si Image

Comanda Gaussian Blur(Effects - Blur – Gaussian Blur), estompeaza 
marginile unui obiect, pana la creearea unei pete de difuze de culoare. Efectul 
se poate regla in functie de preferinte:

caseta de dialog Gaussian Blur
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Din caseta de dialog Gaussian Blur, de mai sus, observam scala Radius. 
Pe aceasta scala se poate regla gradul de difuzie al obiectului. Comanda Bur 
este folosita in multe creatii de arta digitala, mai ales Space Art. 

Pe pagina urmatoare, obiectul din stanga a fost desenat cu Paint Tool si 
reprezinta proba martor.  In dreapta avem acelasi obiect, la care i s-a aplicat 
efectul Blur. 

Printre alte efecte mai amintim: Contour, pedtru detectarea contururilor si 
efecte aplicate contururilor obiectelor, Color Transform(Transformarea culorilor), 
sau Art Strokes, in care se pot creea diverse efete interesante, insa nu insist pe 
ele, acestea raman la latitudinea ta sa le explorezi:

 
Obiect la care i s-a aplicat comanda: Effects – Art Strokes – Scraperboard.  
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Grupul de comenzi de la Effects – Creative, cuprinde efecte cum ar fi: 
adaugarea de stele intr-o imagine, sau de bule de aer, creearea efectului de 
ploaie, ceata, ninsoare, efect de sticla, si altele. 

Creearea unui cer instelat:

1.Pe plansa de lucru,  colorata in  negru,  dar nu neaparat,  se executa 
comanda: Effects – Creative – Particles:

Casuta de dialog a comenzii Effects – Creative – Particles 

2.La sectiunea Style avem de ales intre adaugarea de stele sau de bule. 
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In cazul nostru, adaugam stele, deci vom selecta Stars. In partea stanga avem 
niste  scale  de  reglare  a  marimii  stelelor,  a  densitatii,  culorilor,  transarentei, 
reglaje care se fac in functie de preferinte. 

3.  Urmatorul  pas este doar  apasarea butonului  OK.  Iata  imaginea cu 
stele:

Alte efecte din categoria Creative sunt: transpunerea unei sticle peste un 
desen(Smoked Glass, Stained Glass, Glass Block), adaugarea unor elemente 
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meteo: ploaie, zapada, ceata(Weather), sau creearea unui vortex:

Nu voi descrie detaliat celelalte comenzi, le vom vedea mai bine de ce 
sunt capabile, in partea a doua, partea de aplicatii.

Alte efecte bidimensionale:

Distort  -  Swirl  are efectul  invartiri  centrului  imaginii  intr-o  directie  lina, 
stabilita ca si in cazul amestecarii unui lichid. 

Render  –  Lens Flare  creeaza un efect  optic  asemenea unei  raze de 
lumina care trece printr-o sticla. 

Render – Lighting Effects creeaza efectul unei iluminari a obiectului dintr-
o parte sau din mai multe parti. Putem sa creeam mai multe surse de iluminare 
si sa le pozitionam dupa preferinte:

Efecte tridimensionale
Efectele tridimensionale compun o categorie care cuprinde nume de filtre 

cum ar fi: Emboss, Map to object, Page curl, Pincle/Puch si Zig-zag. Cel mai 
neobisnuit pare sa fie filtrul tridimensional 3DRotate. Acest filtru va permite sa 
tratati imaginea ca si cum ar fi o carte postala redata in spatiul tridimensional. 
Pe pagina urmatoare este un exemplu de folosire a filtrului 3D Rotate.
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Unele  filtre  3D  modifica  ajusteaza  o  imagine  dupa  un  model 
tridimensional, cum ar fi o sfera(3D effects – Sphere) , sau un cilindru(Cyliinder):
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Un efect deosebit creeaza 3D Effects - Page Curl:

9.2Image
Cetegoria Image  cuprinde filtre pentru ajustarea aspectului general al 

imaginii, al culorilor si al luminozitatii. 

      Comenzile pentru ajustarea dimensiunilor plansei de lucru:
Dupa cum spuneam in priumul capitol, dimensiunile plansei de lucru se 

pot modifica si pe parcurs, ori de cate ori vrem. 
Comanda Image – Resample mareste sau micsoreaza imaginea la care 

lucram, in ansambul ei. Deci si obiectele vor suferi modificari.
Comanda Image – Paper size mareste sau micsoreaza doar plansa de 

lucru, obiectele ramanand la aceeasi dimensiune.

 Pentru a roti imaginea, avem comanda Image – Rotate. 

9.3.Modificarea culorilor si a lumonozitatii
Pentru  inceput  sa  vedem  cum  putem  creea  negativul  unei  imagini. 

Aceasta  se  face  prin  comanda:  Image  –  Transform  –  Invert.  Automat  va 
transforma imaginea sau obiectul nostru in negativul lui, asa cum e pe pagina 
cealalta.

Modificarea  culorilor se  face  cu  comanda:  Image  –  Adjust  –  Color 
balance. In casuta de dialog vom avea trei scale pentru ajustarea culorilor. 
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Imaginea din dreapta este negativul imaginii din stanga, obtinuta cu comanda Invert.

Caseta de dialog a comenzii Color Balance

Efectele comenzii Color Transform(in dreapta este martorul):
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Cu  Color  Transform  am  reglat  usor  culoarea  pielii  personajului  din 
imaginea de mai sus. Aceasta modificarea  culorii pielii are o mare aplicabilitate, 
de  exemplu  intr-un trucaj,  cand se importa  un om intr-o  camera  intunecata, 
luminata doar de becuri de anumita culoare, etc. Tot cu aceasta comanda poti 
schimba culoarea pielii prietenilor sau dusmanilor tai in pozele cu ei,... mai multe 
nu spun, ca sa nu fiu acuzat ca invat cititorii la prostii:)

Acum sa revenim la lucruri mai serioase.

Tot pentru reglara culorilor se poate folosi si comanda Image – Adjust – 
Hue/Saturation/Lightness. Aceasta regleaza totodata si luminozitatea.

Si un exemplu de imagine transformata cu Hue/Saturation/Lightnmess:

Se pot  creea efecte  si  mai  spectaculoase cu acesata  comanda,  totul 
depnde de rabdarea pe care o ai regland cele trei scale.

Modificarea luminozitatii si a contrastului luminii se face cu comanda: 
Image – Adjust – Brightness/Contrast/Intensity, sau cu comanda Gamma. 
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Caseta de dialog a comenzii Brightness – Contrast – Intensity

Efectul folosirii comenzii Brightness – Contrast – Intensity

Acestea  au  fost  cele  mai  importante  efecte  aplicate  obiectelor. 
Bineinteles, ce am expus aici e inca putin, dar in a doua parte a acestui ghid, in 
partea de tutoriale vom pune la lucru aceste efecte, observand mai bine cum si 
unde se pot folosi. 

Sfarsitul primei parti
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Cu prietenie, 
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