Įžanga

Tie, kurie įsigijote mano pirmąją knygą „Minčių
spalvos“, jau žinote, kad labiausiai mėgstu piešti
ir būti gamtoje – abu pomėgiai puikiai
suderinami. Kaip ir „Minčių spalvose“, šioje
knygoje sudėtos augalų ir gyvūnų iliustracijos,
tik šį kartą jas sukurti mane įkvėpė kelionės
po tolimus kraštus ir tenykštė gamtos įvairovė.
Nupiešiau ir keletą gyvūnų, kurių savo akimis
matyti neteko, tad tebūnie tai mano vaizduotės ir
begalinės meilės gamtai išraiška. Pirmiausia piešiu
tikrovišką augalą arba gyvūną. Paskui jį dailinu,
tobulinu, puošiu raštais, detalėmis, ir jis tampa
pusiau išgalvotas.
Pirmos knygos kūrimas man tapo nauja,
jaudinančia patirtimi. Dirbu iliustratore, tad,
žinoma, buvau įpratusi publikuoti savo kūrybą,
bet dar niekada nebuvo tekę kviesti skaitytojų kurti
knygą kartu. Truputį nerimavau – ar jiems patiks

spalvinti? Ar juos sužavės manoji gyvūnijos pasaulio
interpretacija? Netrukus paaiškėjo, kad knyga
žmonėms labai patiko, – toks įvertinimas buvo
be galo malonus.
Sužinojau, kad daugelis skaitytojų su ta knyga
atrado ne vien malonų užsiėmimą. Jie pasakojo,
kad spalvinimas jiems padėjo ištverti sunkų
gyvenimo tarpsnį, pasitarnavo kaip savita meno
terapija. Kaip dailininkė, labai vertinu raminamąjį
kūrybos valandėlių poveikį ir esu laiminga, kad
ši veikla, lydinti mane nuo mažų dienų, tapo
neatsiejama mano gyvenimo dalimi. Nuostabu,
kad „Minčių spalvos“ žmonėms buvo daugiau nei
spalvinimo knyga.
Žaviuosi skaitytojų išradingumu – iš mano pateiktų
nespalvotų iliustracijų jie sukūrė įstabaus grožio
paveikslus. Noriu, kad ir „Jausmų spalvos“ teiktų

tokį pat malonumą, leistų atsiskleisti žmonių
kūrybingumui ir padėtų jiems šiek tiek užsimiršti.
Pamatysite, kad kai kurių puslapių iliustracijos
nebaigtos. Pratęskite pradėtus piešinius –
sugalvokite formą, raštą, pridėkite detalių ir spalvų.
Užrašai patars, ką ir kaip galima padaryti.
Nuo tada, kai pasirodė „Minčių spalvos“, manęs
dažnai klausia, kuo piešti mėgstu labiau, tušinukais
ar pieštukais. Atsakau – spalvotais pieštukais, nes
jais smagu šešėliuoti, maišyti spalvas, bet tai tik
mano pasirinkimas.
Labai įdomu matyti, kaip skirtingai skaitytojai
spalvina tą patį piešinį ir kiek įvairių paveikslų
galima sukurti. Pavyzdžiui, vienas švelniai derina
atspalvius pastelinių spalvų pieštukais, kitas renkasi
labai ryškias, kontrastingas spalvas, o rezultatas

visada puikus. Noriu pasakyti – nėra jokių taisyklių;
iš pradžių visi turite vienodus piešinius, o kaip juos
marginsite, priklauso tik nuo jūsų pasirinkimo.
Kiekviena iliustracija bus labai asmeniška ir
nepakartojama, nes nebūna teisingo ar neteisingo
spalvinimo, tad spalvinkite taip, kaip jaučiate,
o spalvos atspindės jūsų jausmus.
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ATSIPALAIDUOKITE,
PAŽADINKITE JAUSMUS!
Dailininkė Millie Marotta kviečia piešti, spalvinti
ir įkvėpti gyvybės egzotiškiems augalams bei gyvūnams.
Ženkite gilyn į džiungles, grožėkitės įstabiais žiedais,
paukščiais, drugiais ir ropliais.
„Jausmų spalvos“ suteiks Jums atgaivą ir ramybę,
įsiklausysite į savo mintis ir pojūčius.

Nauja „Minčiu˛ spalvu˛“ autorės
Millie Marotta knyga!

