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Unul dintre visele lui Agnes Keszeg îl
reprezintă ilustrarea unor poveşti clasice,
precum ,,Alice în Ţara Minunilor„ sau ,,Scufiţa
Roşie„. În paralel, şi-ar dori să creeze, într-o zi,
propriul său dicţionar de modă ilustrat.

FATA CARE TOCEȘTE CREIOANELE
Agnes Keszeg vine din Cluj, dar are domiciliul stabil în lumea poveștilor. Nu le scrie, ci
le desenează, dând contur şi culoare personajelor brodate de alţii. Jobul ei este, probabil,
cel pe care fiecare dintre noi și l-a dorit măcar o dată în viață, în timp ce urmărea desene animate și dădea paginile lucioase ale cărților de povești: să fie omul ,,cu creionul și
planșeta“, care dă viață personajelor de poveste. Tot în anii copilăriei a auzit și Agnes de
existența unui om numit Walt Disney, care consumase câteva mii de creioane colorate
pentru a crea ilustrațiile unui singur desen animat. S-a înfiorat la gândul că, undeva în
lumea asta, copiii care cresc mari nu trebuie să se facă neapărat doctori sau profesori, ci
pot avea un serviciu fascinant de neverosimil, precum ,,tocitul creioanelor“. Chiar dacă nu
și-a urmărit obsesiv visul, visul a urmărit-o cu stăruință pe ea, fiindcă - înscrisă la secția
de creație vestimentară din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj, pentru a deveni
designer vestimentar - Agnes a ieșit ilustrator de modă. ,,Am devenit ilustrator în timpul
liber, fără să-mi dau seama“, glumește ea acum. ,,Nu pentru asta mă pregăteam“. Cel puțin
nu în mod conștient. În ultimul an de facultate a trimis câteva desene la o editură din
Ungaria și, din joacă, a apărut primul său volum pentru copii, ,,Iată, minunile se țin lanț“,
în 2006. A urmat masteratul, apoi un job într-o fabrică de confecții (de care își amintește
ca de cea mai tristă și obositoare perioadă a vieții sale) și, încetul cu încetul, a observat
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acest lucru; în toamnă, pregătește un proiect pentru copii care are de-a face și cu teatrul,
iar cercul pare să se strângă tot mai mult în jurul cuvintelor rostite, demult, de Albulescu.
,,Dacă ăsta ți-e destinul, fetițo, o să faci actorie“. Ana zâmbește. Același zâmbet poznaș, cu
care i-a dat gata pe copiii de dimineață. Deși ne cunoaștem de câteva ore, îmi dau seama
că acesta este marele ei atu: știe să fie la fel de firească în relația cu adulții ca și în relația
cu copiii cărora le povestește despre salvatorul copăceilor şi pe care-i mustră pentru minciunile lor nevinovate, de mici Pinocchio. ,,Cred că Albulescu a avut dreptate“, rostește ea,
încet. ,,Până la urmă destinul chiar te duce în locul pe care ți l-ai dorit dintotdeauna, doar
că altfel decât te așteptai“.

că petrecea mai mult timp desenând personaje și primind comenzi pentru cărți decât
visând la haine și accesorii. ,,Când mi-am
dat demisia, aveam deja suficiente lucrări
la activ cât să mă întrețin doar din desen“,
povestește ea. De atunci, adică de cinci ani,
lucrează ca freelancer, semnând ilustrațiile
pentru trei sau patru cărți pe an. Mai mult
n-ar putea accepta, fiindcă fiecare volum
implică cel puțin trei luni de muncă (cel
mai mare, cu 80 de ilustrații, i-a luat patru).
Doar o ilustrație complexă poate înghiți 20
de ore de lucru efectiv, fără a socoti schițele
preliminare: ,,Prin ilustrații pot completa
povestea așa cum simt eu, cu multe detalii
care nici nu apar în text“. Trăiește în continuare în România, dar nu din comenzile
venite din România. În străinătate, o copertă poate ajunge la câteva sute de euro. O
altă piață.
Chiar dacă nu a profesat în domeniul
designului vestimentar, Agnes este creator
de modă...în miniatură. În 2008, după terminarea desenelor la ,,Cartea prințeselor“,
a primit o comandă de la o cititoare care
își dorea câteva ilustrații mărite, cu care să
decoreze camera fetițelor ei. ,,Amândouă
aveau prințesele lor preferate din carte și
m-am gândit că ar fi frumos să le dau și câte
o prințesă adevărată, cu ten de porțelan și
rochii de mătase“. Așa s-au născut Cindy,
Priscilla sau Camille, păpușile de modă pe
care le tot perfecționează de atunci încoace. A învățat să ia negative, să toarne în
porțelan și, mai ales, să creeze combinația
perfectă între coafura și alura păpușii și sacourile brodate din mărgele sau blănurile
confecționate chiar de ea din ață de cusut.
Oriunde ar călători, Agnes are radarul pornit pentru orice fel de materiale: textile, pietre, mărgele și fire speciale, iar asamblarea
tuturor elementelor poate dura între două
zile și două luni. ,,Sunt chiar norocoasă să
am meseria asta“, îmi mărturisește ea, cu
satisfacție de copil care și-a văzut visul din
copilărie cu ochii. Grație internetului, un
ilustrator bun este cel mai fericit cetățean
al lumii: poate sta retras chiar și pe o insulă pustie, primind comenzi din 20 de locuri
diferite. ,,Nimeni nu refuză să lucreze cu
tine dacă ești chiar bun în meseria asta“,
punctează ea. Trebuie doar să fii stăpân pe
talentul tău. Și să-ți placă la nebunie să
tocești creioanele.

