Millie Marotta ilustrează

Fascinanta lume
a savanei
O aventură în culori

CORINT

ceia dintre voi care au deja una dintre
cărţile mele Tărâmul viselor şi Pădurea tropicală,
sau chiar pe amândouă, ştiu că natura mă
preocupă în mod deosebit. Încă de când
eram mică m-a fermecat, iar efectul puternic pe care
l-a avut asupra mea s-a păstrat în timp, ea devenind
miezul operei mele. Împărtăşirea dragostei pentru
natură prin desene reprezintă o fericită îmbinare a
celor două pasiuni ale mele şi, iată, mă bucur să vă ofer
cea de-a treia carte a mea, Fascinanta lume a savanei.

A

Fascinanta lume a savanei este o colecţie de imagini
ale tuturor creaturilor sălbatice şi frumoase care
trăiesc în ţinuturile ierboase ale planetei. Atunci
când ne gândim la cuvântul „savană”, în minte ne
apar imagini ale vieţii sălbatice din Africa – lei,
elefanţi, zebre şi antilope, ceea ce, desigur, este
întru totul corect. Dar veţi descoperi că printre
paginile acestei cărţi se strecoară şi unele creaturi
pe care nu vă aşteptaţi să le găsiţi aici. Canguri
din nordul Australiei, de pildă, ca şi alte animale
surprinzătoare din savanele din America de Sud şi
Asia. Savana reprezintă habitatul unei vieţi sălbatice
atât de diverse, încât doresc prin această carte să vă
incit să exploraţi o întreagă lume a animalelor, nu
doar cele care vă sunt familiare, dar şi cele pe care le

cunoaşteţi mai puţin. De asemenea, am vrut să-mi
satisfac şi propria curiozitate şi să explorez o zonă a
lumii naturale pe care o consider absolut captivantă.
A fost cu adevărat fascinant să văd cum activitatea
de a colora a devenit o supapă creativă pentru atât
de mulţi oameni. Reacţiile la cărţile mele au fost
uluitoare şi mi se pare incredibil când văd cum
aşa de mulţi oameni se bucură de desenele mele.
Nu încetez să fiu uimită de cât de diferit colorează
fiecare persoană şi cât de diverse sunt abordările şi
ideile lor pentru fiecare pagină. Mulţi îşi postează
desenele pe reţelele de socializare, inspirându-se
reciproc cu vorbe de încurajare şi împărtăşindu-şi
ponturi despre modalităţi de colorare, tehnici şi idei
pentru paleta de tonuri. Unora le place să aştearnă
zone mari de culoare, în vreme ce alţii preferă să
umple fiecare detaliu mărunt, şi am văzut nuanţe
folosite în nişte combinaţii fabuloase la care nici
nu m-aş fi gândit. Oricum aţi alege să coloraţi
ilustraţiile din Fascinanta lume a savanei, fiecare desen va
deveni opera voastră distinctă.
Veţi găsi în carte şi câteva ilustraţii cu zone care
au fost lăsate albe – o invitaţie să le umpleţi cu
desenele voastre complicate şi să le coloraţi în voie.

Pentru aceia dintre voi cu un simţ mai mare al
aventurii, există o mulţime de oportunităţi pentru
a completa ilustraţiile existente desenând fundaluri
sau habitate în jurul vietăţilor.
Adeseori sunt întrebată ce materiale îmi place mie
să folosesc şi care sunt cele mai bune pentru carte.
Preferatele mele vor fi întotdeauna creioanele
colorate. Dar aceasta este opţiunea mea – nu există
instrumente potrivite sau nepotrivite şi rămâne la
latitudinea voastră să alegeţi acele materiale cu care
vă face plăcere să lucraţi. Eu consider doar că aceste
creioane colorate sunt incredibil de versatile – cu
ele puteţi combina tonuri, puteţi aşterne umbre
şi straturi de culoare. Când aleg creioane noi,
întotdeauna optez pentru culori vii şi caut creioane
îndeajuns de moi pentru a putea îmbina nuanţele,
dar suficient de tari pentru ca prin ascuţire să obţin
un vârf foarte subţire cu care să pot colora toate
detaliile mărunte.
Ultimele câteva pagini au fost lăsate albe special
pentru voi. Ele pot fi folosite ca să vă testaţi acolo
materialele noi sau să mâzgăliţi ca să exersaţi
înainte de a trece la ilustraţiile propriu-zise ale
cărţii. Dacă vă simţiţi suficient de curajoşi, le puteţi

folosi chiar ca să vă creaţi propriile vietăţi şi peisaje
cu savane.
Fie că vă place să coloraţi ca o modalitate deosebit
de plăcută de a alunga stresul, fie că vă doriţi o
activitate mai practică în această eră digitală, sper
ca ilustraţiile mele să vă inspire şi să vă încurajeze
a vă explora latura creativă. Per ansamblu, sper
că vă va face plăcere să transformaţi această carte
într-un volum unic şi individual, debordând de
culoare, care să aducă la viaţă propria voastră lume
fascinantă a savanei.

