Millie Marotta ilustrează

Creaturi
bizare
Bestiar în culori

CORINT

Introducere
Dacă sunteți, cât de cât, familiarizați cu oricare
dintre cărțile de colorat pe care le-am publicat până
acum, atunci știți, de bună seamă, că eu, una, sunt,
într-o mare măsură, fascinată de lumea animalelor.
Încă de la o vârstă fragedă, am fost cu totul și cu totul
captivată de minunile naturii și, în prezent, mă simt
deosebit de privilegiată că meseria mea îmi permite
să combin iubirea pentru desen cu pasiunea pentru
lumea sălbăticiunilor.
Cum Creaturi bizare este cea de-a patra mea carte de colorat, mi-ar plăcea să pot spune că procesul
selectării animalelor ale căror desene să fie incluse
în paginile sale a devenit un pic mai ușor decât în
cazul cărților anterioare, dar chiar nu a fost așa. Pur
și simplu, există mult prea multe creaturi extraordinare dintre care să alegi, fiecare dintre ele cu trăsăturile și calitățile sale absolut unice − și tocmai asta
este ideea din care a răsărit cartea mea. Am hotărât astfel să strâng laolaltă o mulțime de animale pe
care le consider remarcabile, ușor stranii, neobișnuite, excentrice sau chiar un pic bizare. Dar toate, absolut toate sunt incredibil de frumoase pentru mine.
Și de această dată a fost tare dificil să reduc numărul sălbăticiunilor ale căror desene au ajuns în
paginile cărții, dar, în cele din urmă, m-am oprit
la acelea care sunt preferatele mele. De la pozeurii
flamboaianți la maeștrii camuflării, această carte
strânge laolaltă o vastă gamă de păsări uluitoare,

dar și de pești, mamifere, batracieni, reptile și nevertebrate pe care să le colorezi după pofta inimii.
Unele dintre aceste viețuitoare au fost alese pentru
comportamentul lor bizar, altele pentru trăsăturile
lor fizice de-a dreptul neobișnuite sau pentru incredibilele deprinderi pe care le folosesc pentru a
supraviețui: de la muscarul regal amazonian (Onychorhynchus coronatus coronatus), cu fantastica sa
parură de pene roșii până la magicii pești zburători
(Exocoetidae). De la splendida meduză uriașă denumită coama-leului (Cyanea capillata) până la de-a
dreptul bizarul, dar atât de încântătorul ornitorinc
(Ornithorhynchus anatinus).
Ilustrațiile mele încep întotdeauna prin a fi niște
desene destul de veridice ale viețuitoarelor, în care
formele animalelor seamănă foarte mult cu acelea
din realitate. Apoi, încep să le prelucrez, adunând
o mulțime de detalii, adăugând modele complicate
și ornamente bogate, ceea ce duce la crearea unei
colecții de făpturi reale care au fost transformate într-un mod artistic, creator.
Din când în când, cititorii mă întreabă despre
anumite animale din cărțile mele anterioare. Gândindu-mă la asta și, totodată, deoarece anumite animale din Creaturi bizare s-ar putea să nu fie chiar
atât de ușor de recunoscut, am hotărât să includ și
o pagină asemănătoare unui cuprins, unde am înșirat numele fiecărui animal în ordinea apariției sale,

pagină pe care o veți găsi la sfârșitul cărții. Câtă vreme celor mai mulți dintre voi, dragii mei cititori,
vă place să dați frâu liber imaginației voastre atunci
când vine vorba de culorile pe care le folosiți, ei
bine, există totuși printre voi și unii cărora le place
să creeze ceva ce este mult mai aproape de adevăr,
de viața reală, așa încât nădăjduiesc că această listă îi
va ajuta pe aceia dintre voi care vor dori să studieze
animalele înainte de a se cufunda în plăcuta îndeletnicire de a crea cu ajutorul culorilor.
Ceea ce iubesc în procesul de realizare a acestor
cărți este nu numai că mi se oferă prilejul de a aduce
laolaltă două dintre pasiunile vieții mele − natura și
desenul −, ci, de asemenea, că am șansa de a-mi împărtăși pasiunile cu voi, cu cititorii mei. Să văd cum
desenele mele alb-negru sunt aduse la viață de culorile voastre și să mă minunez cât de diferite vă sunt
viziunile atunci când transformați aceste imagini
în propriile creații este ceva incredibil de captivant
și emoționant și, totodată, extraordinar de capabil
să mă inspire.
Sunt emoționată să văd cum arta de a colora a
fost adoptată cu brațele deschise peste tot în lume
și cum a devenit o activitate obișnuită pentru atât
de mulți oameni. Eu, una, nu încetez să fiu uluită
de comunitatea celor care colorează și de cât de entuziaști, de pasionați și de dedicați sunteți voi toți.
Zi de zi nu văd decât exemple extraordinar de frumoase de pagini colorate din cărțile mele care sunt
transmise, arătate pe rețelele de socializare. Oamenii înființează cluburi și organizează competiții,
pun la dispoziția tuturor instructaje on-line, își împărtășesc ponturi despre colorare și discută despre

materiale și tehnici – o întreagă comunitate s-a strâns
laolaltă datorită coloratului și cred că acesta este
un lucru minunat.
Uneori sunt întrebată cum ar trebui colorată o
anumită imagine sau ce materiale, culori și tehnici
ar trebui folosite. Răspunsul meu este întotdeauna
același − nu există un mod corect sau greșit și absolut nicio regulă. Fiecare dintre voi va colora în
modul său unic. Fiecare va avea propriile gânduri
și idei despre cum alege să lucreze cu ilustrațiile, și
această abordare individuală face ca aceste imagini
să devină, în cele din urmă, operele voastre de artă.
Pentru aceia dintre voi cărora le place să adauge
propriile înfrumusețări ilustrațiilor mele, nu doar
să le coloreze, am împrăștiat în aceste pagini câteva
imagini care sunt mai puțin detaliate decât majoritatea, lăsându-vă în ele spații libere în care să puteți adăuga propriile detalii, texturi și modele. Am
inclus, de asemenea, și pagini albe, la finalul cărții,
pe care s-ar putea să vă placă să le folosiți pentru
a desena propriile creaturi bizare sau pentru a în
cerca noi culori și materiale.
Oricum vă place să colorați, orice fel de materiale veți alege să folosiți și orice tehnici veți dori să
explorați, nădăjduiesc că o să vă îndrăgostiți cu adevărat de ilustrațiile din această carte. Abia aștept să
văd cât de diferit va potopi fiecare dintre voi aceste
pagini cu nuanțe și culori, pentru a vă aduce la viață
propria lume populată de cele mai uluitoare creaturi
din câte există.

